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٣  املقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
حنمدك اللهم يا ذا اجلالل واجلمال، يا مبدع الكائنات على غري مثال، خلقت 
اخللق حلكم بالغة، وأفضت عليهم نعمك السابغة، فميزت بين اإلنسان، من بني أفراد 
احليوان، بالعقل والتدبري، والتمييز والتفكري، ومع هذه النعمة العظمى مل تتركهم 

بعضهم يف بعض على غري هدى، بل بعثت هلم الرسل الكرام، سدى، ميوج 
وختمتهم بسيد األنام، وجعلت لكل أمة منهم شرعة ومنهاجا، وختمتها بالشريعة 
الغراء فكانت من بني الشرائع سراجا وهاجا، تلك الشريعة اليت ال يقاس ا شريعة 

ل زمان ومكان شاملة جلميع وال يعاد هلا نظام، ألنك قد تفضلت فجعلتها صاحلة لك
 . األنام

 جعلتنا من خدام هذه الشريعة السمحة، وتفضلت علينا وشرفتنا ...ونشكرك
ذه املنحة، ووفقتنا ألن جند وجنتهد مع األحكام يف الوصول إىل حمصول أصوهلا 
وجمموع فروعها، وأن نبالغ يف الكد مع تتبع الربهان والسري على املنهاج السوي 

مناط أحكامها والوقوف على أسرارها وحكمها، وحمضت لنا حب االتباع، ملعرفة 
وبغض االبتداع، فسلكنا سبيل األئمة األخيار، وأعرضنا عن مسلك املبتدعني 
األشرار، فاكتفينا بالوقوف على سر استنباط أئمتنا للفروع من األصول، ملا وجدنا 

 شكرا ال يفي بنعمك، وال قياس غريهم عليهم مع قيام الفارق غري مقبول، نشكرك
 . يكافئ مزيد عطائك

ونصلي ونسلم على نبيك حممد صفوة العرفان، وخالصة عدنان، نيب الرمحة، 
وهادي األمة، الداعي إىل سبيلك باحلكمة، واملبني ألسرار ما أنزلت من كتابك 
ه احملكم، والناشر ألنوار شريعتك اليت أزالت ما على القلوب من الظلم، من أرسلت

رمحة للعاملني، حىت ال يكون هلم حدة لديك يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبني 
الطاهرين املربئني عن دنس الذنوب، الذين سلكوا مسالك احلكمة يف استخراج علل 
العناد من القلوب، وعلى من تبعهم من األئمة اتهدين الذين قاموا بإعالء منار 

رير قواعد الشريعة وتنقيح مقاييسها، واستنباط الدين، وبذلوا غاية الوسع يف حت
 . فروعها من أصوهلا وتدوينها، صالة وسالما دائمني متالزمني إىل يوم الدين



 

 

 املقدمة ٤

 فإن أحق ما شهدت له العيون وترك ألجله طيب املنام، وأوىل ما) وبعد(
هجرت له املضاجع وكفت النفس يف سبيل الوصول إليه عن لذيذ الطعام، هو 

. والترقي يف درج الفهوم، إذ هي سلم الوصول، إىل تثقيف العقول. ال بالعلوماالشتغ
واملصباح لطريق الفالح، وهي املضمار لكسب الفخار، السيما علوم الشريعة 

فإا حمط الرحال، . املقدسة الطاهرة، اليت هي الوسيلة العظمى لسعادة الدنيا واآلخرة
عاب األزمان يف حتريرها، واألجدر بعناية ومطمح أنظار الرجال، وهي األحق باستي

 . أويل الرغبات يف حتصيلها
وملا كان علم أصول الفقه منها لتلك الشريعة أساسا، وللوقوف على أسرارها 
وحكمها نرباسا، وكان القياس أدق مباحثه وأصعبها مراسا، وأكثرها اشتباها 

ن، وال يلم مشله إال احملققون وأشدها التباسا، ال يسرب غوره إال احلذاق املتقنو
وأوىل مبتابعة العمل، . املطلعون، كان أجدر مبزيد الرعاية، وأحرى مبضاعفة العناية

 . من غري سآمة وال ملل
وملَّا كنت ممن عهد إليه من قبل رياسة اجلامع األزهر تدريسه لطالب شهادة 

ألسنوي املسمى اية العاملية يف كتاب منهاج األصول، وشرحه لإلمام مجال الدين ا
لغاز، والشرح من السهل املمتنع األصول، وكان املنت يف إجياز يكاد يصل إىل حد اإل

حبسب اختالف األنظار، فإن له ظهرا واضحا وبطنا حارت يف إدراكه النظار، ومها 
ومل يشتمال على كثري من . مع ذلك مل يستوعبا مباحث القياس وال مسائله املهمات

ائل وما قد يرد عليها من االعتراضات وكان الطالب ألم يف معرض أدلة املس
االمتحان يف حاجة شديدة إىل إيضاح تلك املسائل، وحترير هاتيك الدالئل، 
استخرت اهللا تعاىل وفوضت األمر إليه، وطلبت منه التوفيق لالعتماد عليه، 

 وقفت عليه من واستفرغت الوسع مع اشتغال البال وقلة البضاعة، فجمعت ما
أصول الكتابني وغريه من كتب األصول وحررت مسائل القياس بقدر االستطاعة، 
ومجعتها يف كتاب مستقل مل أجعله شرحا هلذين الكتابني وال حاشية عليهما، بل هو 
شرح ملسائل القياس يستعني به الطالب على فهمهما وفهم غريمها، ومع ذلك فقد 

شراح املنهاج خصوصا الشارح األسنوي باجلرح تعرضت لكثٍري من عبارات 
 . والتعديل، والتفريغ والتأصيل



 

 

٥  املقدمة

وتنقيحها  وإين مل آل جهدا يف حتقيق املسائل وحتريرها، وخترجيها من أصوهلا
مع مجع بني املتناسبات، وضم لألشباه والنظائر إىل بعضها بعد أن كانت يف الكتب 

 املذاهب من أصوهلا، واجلمع بني األقوال متفرقات، كما أين مل أدخر وسعا يف نقل
املختلفة يف حكايتها، وكذا يف حترير مواضع للنـزاع، بعد أن ذكرت يف الكتاب 
على وجه مشاع، وقد أكثرت من مناقشة األدلة يف كثري من املواضع بالسؤال 
واجلواب، لقصد مترين الطالب، والتزمت يف ذكرها أن تكون على قوانني املنطقيني، 

إن مل ألتزم يف البحث غالبا أصول اجلدليني؛ ألا يف هذا الزمن من غري حق و
 . زاع حمدودة حمصورةـمهجورة، مع أا جتعل دائرة للن

كل ذلك مع توضيح العبارة، واإلعراض عن طريق الرمز واإلشارة، فلم أبال 
ويل يف مكان باإلظهار، يف مقام اإلضمار، وال بالتصريح، يف حمل التلويح، وال بالتط

اإلجياز، وال باحلقيقة يف مقام ااز، إذ املقصود منه إيضاح املسائل بأجلى بيان، ال 
 . إظهار الرباعة يف البيان

وذلك دأب السادة املتقدمني من أرباب التأليف، على خالف ما جرى عليه 
ت املتأخرون يف التصنيف، فإم سلكوا طريق اإلبداع يف مجع املسائل بالعبارا

من الصور املتكثرة، ما عجزت عن ضبطه األفاضل، ) وإال(املختصرة، فأدخلوا حتت 
وحارت يف مل مشله الفطاحل، حىت شغلوا من بعدهم من العلماء يف فهم كالمهم، 
والوقوف على مرامهم، ومحلوهم على اإلعراض عن حتقيق مسائل الفنون، وقصر 

ضمار الذي تتسابق فيه الفحول، مهمهم على فهم الشروح واملتون، فكانت هي امل
 .وحمك األنظار الذي تتبارى فيه العقول

ولست أقصد ذا احلط من مقامهم، والطعن يف فضلهم والنيلُ من كرامتهم، 
فإن هلم على ما صنعوا عذرا مقبوالً، وسببا معقوالً، رأوا من فساد الزمان إعراض 

 فاضطروا جلعلها جامعة ملقاصد الناس عن املطوالت، وانكبام على املختصرات،
ونفعنا . العلوم، مستوعبة ملهمات الفنون، فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خريا

م وبعلومهم وزادنا وإياهم على ما صنعنا أجرا، ووفقنا إلخالص النية، وسالمة 
، مع من سبقنا ومن عاصرنا من مشاخينا وإخواننا بالطوية، ومجلنا حبسن اآلدا

 . فاضل ذوي األلباب، اللهم آمنياأل



 

 

 املقدمة ٦

هذا وإين أرجو ممن نظر يف هذا الكتاب أن ينظر فيه بعني اإلنصاف، ويعرض 
عن طريق االعتساف، فإنه ال خيلو كالم من خلل، إال كالم من عصمه اهللا من 
الزلل، خصوصا وإين مل أقصد بعملي هذا إال نفع الطالب، وإعانتهم على فهم ذلك 

يكون هلم عدة يف مواقف االمتحان، أسألُ اهللا الكرمي رب العرش وأن . الكتاب
العظيم، أن يسهل هلم سبيل النجاح، وأن يوفقهم لطريق الفالح، وأن يهديهم بعد 
ذلك طريقًا سويا، وأن جيعلَ سعيهم جلين مثرات عملهم مرضيا، مع حفظ كرامة 

 . اللهم آمني. العلم وأهله، وصون الوجه عن إراقة مائه
وحصرته يف ) يف حتقيق القياس عند علماء األصول. نرباس العقول(وقد مسيته 

 . مقدمة وثالثة أبواب وخامتة
 . فاملقدمة يف حتقيق معىن القياس لغة واصطالحا

 . يف حجيته وذكر مذاهب املخالفني فيها وأدلتهم وشبههم) الباب األول(و
 . يف أركانه) الباب الثاين(و
 .  أقسامهيف) الباب الثالث(و

 . واخلامتة يف مسائل تتعلق به
أسألُ اهللا تعاىل أن ينفعنا به وأن يثبتنا على عمله إنه مسيع قريب جميب وحسبنا 

 .اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم



 ٧ نرباس العقول

 تمهـــيد
وقد رأيت قبل الشروع يف املقصود أن أمهد ملباحث القياس مبا يشعر خبطره 
وعظم شأنه تنشيطًا للناظر فيه، وحثًا له على أن يشمر عن ساعد اجلد واالجتهاد 
حينما يقصد إىل اإلحاطة بأطرافه، ومحالً له أيضا على أن يعطيه من العناية ما 

ه، وقد استمددت بعض ما سأذكره يف هذا التمهيد يتناسب مع دقته وانتشار مباحث
 :  فأقول-رضي اهللا عنه-من كتاب الربهان إلمام احلرمني 

إليه . القياس ميدان الفحول، وميزان األصول، ومناط االجتهاد، ومنبع اآلراء
 . املفزع إذا فقدت نصوص الشرائع، وظن ضيق املسالك وانسداد الذرائع

اسـة بالقيـال حمال تعلق إذا أعيا الفقيه وجود نٍص
والقياس منه يتشعب الفقه وبه تعرف أساليب الشريعة ويوقف على أسرارها 
ودقائق حكمها البديعة، إذ هو املرشد لعلل األحكام، والوسيلة إىل اإلحاطة مبقاصد 
الشريعة الغراء من جلب املصاحل ودفع املفاسد عن األنام، تلك املقاصد اليت شرع اهللا 

انه وتعاىل وله احلمد واملنة ألجلها األحكام، تفضالً منه وإحسانا على عباده سبح
ليس على سبيل الوجوب واإللزام، كما يأيت حتقيقه وتوضيحه يف موضعه إن شاء اهللا 

 . تعاىل
والقياس أيضا هو األصل الوحيد املختص بتفاصيل أحكام الوقائع من غري أن 

ذ من املعلوم أن الوقائع اليت يتوقع وقوعها ال تنتهي إ. يقف عند حد أو يصل إىل اية
وأن كل واقعة ال ختلو عندنا قطعا عن حكم متلقى من أصل من أصول الشريعة، 
والقياس وما يتعلق به من وجوه النظر واالستدالل هو املسترسل على مجيع الوقائع 

ومواقع  فإن نصوص الكتاب والسنة حمصورة مقصورة، ،خبالف غريه من األصول
اإلمجاع معدودة مأثورة، مث ما ينقل منها تواترا فهو املستند إىل القطع وهو معوز 
قليل، وما ينقله اآلحاد عن علماء األعصار، ينـزل مرتلة أخبار اآلحاد، وهي على 

 . اجلملة متناهية
إذا علمت هذا وضح لك أن حاجة الناس إىل القياس ال تنقطع، وأن فوائده ال 

امت احلوادث تترى والزمانُ يتجدد وال تظن أن أمد االستنباط به انقضى تنتهي ما د



اس العقولنرب ٨ 

 كما انقضى زمن االستنباط من الكتاب والسنة على ما فيه ،بانقضاء زمن االجتهاد
من خالف ملا طرأ على الزمان من فساد، فإن املفيت على مذهب إمام معني إذا مل جيد 

ألحد من أتباعه عليها، وكان من أهل النظر للواقعة اليت يسأل عنها نصا إلمامه أو 
واالعتبار، وجب عليه البحث يف املذهب عن نظائرها، مث يلحقها ا ويعترب حكمها 

وكذا القاضي إذا مل جيد إلمامه نصا يف القضية وهو على منصة حكمه، . كحكمها
لت أن فإنه يبحث عن نظائرها من كالم أئمة مذهبه، على أن ال حرج علي إذا ما ق

احلاجة إىل القياس خترج عن هذه الدائرة يف املعامالت العادية واالجتماعية بني أفراد 
الناس، وإىل السياسة املدنية بني األمم واجلماعات، فيما يقع بينهم من املعاهدات 
واالتفاقات، فإن االعتبار بالشيء وإعطاء النظري حكم نظريه من مقتضيات العقول 

 . ملستقيمةالسليمة، والفطر ا
والقياس أيضا لإلحاطة بالفقه أساس، ومانع من االشتباه يف الفروع الفقهية 
وااللتباس، فإن من عرف مآخذه، وتقاسيمه وصحيحه وفاسده، وما يصح من 
االعتراضات عليها وما يفسد منها، وأحاط مبراتبه جالًء وخفاًء وعرف جماريها 

قها، فقد احتوى على جمامع الفقه وأحاط ومواقعها، وراض نفسه باستعماهلا وتطبي
وناهيك ذه .  متييزمتَّبأسرار الشريعة ودقائقها، ومتيزت لديه األحكام الشرعية أ

يف شوق شديد إىل االنكباب على حتصيله، واملثابرة مع املصابرة  املزايا اليت جتعلك
قائق أصول على استخراج دقائقه ومل مشله، يسر اهللا لنا ولك سبيل الوصول إىل د

هذا الدين احلنيف، ووفقنا وإياك للوقوف على أسراره البديعة، وحكمه البالغة، وبثها 
 وجعلنا ممن حيسنون اتباعهم، -رضي اهللا عنهم-أسوة بأئمتنا الصاحلني . بني األنام

والسري على جهم، واالستضاءة بنورهم، إنه مسيع قريب حسبنا اهللا ونعم الوكيل، 
 .  إال باهللا العلي العظيموال حول وال قوة

وال يفوتين يف هذا املقام بعد أن أشبعتك حبالئل مزايا القياس، أن أدفع عنك 
بإذن اهللا تعاىل شر الوسواس اخلناس، الذي يوسوس يف صدور الناس، فيوقعهم يف 

 :وذلك من ناحيتني، شباك الوهم واإللباس
لقياس أنه يفوق غريه من هي أنك رمبا ظننت بعد ما مسعت مزية ا) إحدامها (

األصول شرفًا ونسبا، وأنه أعلى منها كعبا، وهو ظن بين اخلطأ فال يعترب، فإن املزية 



 ٩ نرباس العقول

ال تقتضي األفضلية كما قيل واشتهر، على أن لغريه من األصول كالكتاب والسنة 
واإلمجاع، من شرف األصل وكرم احملتد ما ال جيعل للشك جماالً يف أنه دوا، 

ك جند عامة األصوليني قد أخروه يف البحث عنها، ووجدنا فيه نزاعا وما ولذل
 : وجدنا فيها، ورأينا من أنكر داللته على األحكام ومل نر من أنكر داللتها

كيف ال ولوالها ما كان وال يكون إال عند فقدها، فهو كطهارة التيمم ال 
 . تكونُ إال عند فقد املاء

 نهى    ومن مل جيد ماًء تيمم بالتربتيممتكم ملا فقدت أويل ال
هي أنك رمبا فهمت أن استرسال القياس على مجيع الوقائع وعدم ) وثانيهما(

 ا إذ ليس النظرتناهي مواقعه يتناىف مع انضباط مآخذه وضبط قواعده، وهو خطأ أيض
يف الشرع مفوضا إىل استصالح كل أحد، فهو متناهي األصول والقواعد، غري 

اجلدوى والفوائد، فجهة التناهي ختالف جهة عدمه، فتفطن هدانا اهللا وإياك متناهي 
 . إىل سواء السبيل
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 املقدمة يف بيان معىن القياس لغة واصطالحا
 :معنى القياس في اللغة

القياس مصدر قاس ومثله القيس، واختلفت عبارة األصوليني يف حكاية معناه 
مبعىن : يقالُ قاس الثوب بالذراع. معناه التقدير: بعا لآلمدييف اللغة فقال األسنوي ت

هـ، والتقدير يستلزم املساواة، فاستعمال القياس يف املساواة على هذا القول .ا. قدره
جماز لغوي من إطالق اسم امللزوم على الالزم كما نقل عن صاحب البديع، وقيل 

 كل فاملناسبة على هذا القول حقيقة عرفية كما أشار له صاحب مسلم الثبوت وعلى
بني املعىن اللغوي وهو التقدير وبني املعىن االصطالحي اآليت بيانه إمنا هي باعتبار هذا 
الالزم وهو املساواة، فإن املعىن االصطالحي على ما سيأيت إما مساواة خاصة فيكون 

 . من أفراد هذا الالزم أو يتضمنها ويبين عليها
مث إن : ن املقصود من قول األسنوي تبعا لآلمديإذا علمت هذا ظهر لك أ
اإلشارة إىل وجه املناسبة بني املعنيني اللغوي . التقدير يستدعي املساواة إخل

واالصطالحي وأن مطلق املساواة الزم للتقدير فإذا أطلق القياس عليها كان ذلك 
 . جماز أو حقيقة عرفية كما سبق

 .بني التقدير واملساواة واموعوقيل القياس مشترك اشتراكًا لفظيا 
 . قست الثوب بالذراع) مثال األول(
 .فالن ال يقاس بفالن أي ال يساويه) مثال الثاين(و
وهذا القول هو . قدرته به فساواه: قست النعل بالنعل، أي) مثال الثالث(و

  .ظاهر كالم العضد كما فهمه السعد يف حواشيه أخذًا من إيراده األمثلة الثالثة
واقتصر ابن السبكي يف شرح املنهاج على التقدير واملساواة ومل يذكر اموع 
إال أنه أبدل املساواة بالتسوية، وسيأيت بيان السبب يف ذلك، وأورد من ضمن األمثلة 
 :اليت جاء ا للتسوية املثال الذي أورده العضد للمجموع على ما فهمه السعد وهو

 . قاس النعل بالنعل
له إىل املعىن االصطالحي على هذا القول إمنا هو من معىن املساواة مث إن نق
 . كما هو ظاهر
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  :وهو كلي حتته فردان. معناه لغة التقدير: وقيل
 قست الثوب :استعالم القدر أي طلب معرفة مقدار الشيء حنو) أحدمها(
 . بالذراع
، وعلى هذا  فالن ال يقاس بفالن:التسوية ولو كانت معنوية حنو) ثانيهما(و

فهو من قبيل املشترك املعنوي بني التسوية واستعالم القدر، وهذا ما يف حترير الكمال 
 از إذا أمكنبن اهلمام، وقد قواه شارحه بأن التواطؤ مقدم على االشتراك اللفظي وا
 . وقد أمكن ووجه نقله إىل املعىن االصطالحي على هذا القول ظاهر أيضا كما سبق

: بعد أن ذكر أن املشهور يف معىن القياس لغة) البحر احمليط(كشي يف قال الزر
 هو مصدر قست :وقيل: (هو تقدير شيء على مثال شيء آخر، وتسويته به ما نصه

-وقسته : الشيء إذا اعتربته، ومنه قيس الرأي وامرئ القيس، العتبار األمور برأيه
البقاء يف ايته وصاحب ذكر هذه اللغة ابن أيب .  أقوسه قوسا-بضم القاف

 ). الصحاح، فهو من ذوات الياء والواو
القياس يف اللغة التمثيل والتشبيه وإمنا يعترب ): (الربهان(وقال ابن مقلة يف 

): القضاء(وقال املاوردي والروياين يف كتاب ). التشبيه يف الوصف أو احلد ال االسم
 . قياس هذا أي مثلههذا : القياس يف اللغة مأخوذ من املماثلة يقالُ

 قست الشيء إذا أصبته ألن القياس : إنه مأخوذ من اإلصابة يقالُ:)قيل(و
 . هـ املقصود منه.ا. يصاب به احلكم حكاها ابن السمعاين يف القواطع

فخالصة ما ذكرناه مما وقفنا عليه يف كتاب األصول من بيان معىن القياس لغة 
  :سبعة أقوال

 .تقدير واملساواة من لوازمهأن معناه ال) األول(
أن معناه التقدير واملساواة واموع على سبيل االشتراك اللفظي بني ) الثاين(
  .الثالثة

 استعالم القدر والتسوية :وهو كلي حتته فردان. التقدير: أن معناه) الثالث(
 . فهو مشترك اشتراكًا معنويا

 . أن معناه االعتبار) الرابع(
 . عناه التمثيل والتشبيهأن م) اخلامس(
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 . أن معناه املماثلة) السادس(
 . ةبأن معناه اإلصا) السابع(

وال خيفى وجه نقله إىل املعىن االصطالحي على املعىن الرابع واخلامس 
 . عن السابع فوجهه أن القياس يصاب به احلكم) أما(والسادس 

  :وهاهنا حبثان
والده أن القول بأن   املختصر عن أن ابن السبكي نقل يف شرحه)األول(

  :يف أمرين القياس هو التقدير واملساواة فيه مساحمة
       :إطالق التقدير وليس كل تقدير قياسا، أال ترى إىل قوله تعاىل) أحدمها(
ر فهدىوالذي خلق فسوى والذي قد]أي جعله يف نفسه ذا قدر  ]٣، ٢: األعلى

  . إال أن يرد إليه بتأويلخمصوص وليس معناه قدره بغريه
 موضع :أن املساواة صفة املقيس والقياس صفة القائس وفعله فلو قال) ثانيهما(

 هـ .ا. التسوية كان أوىل
وميكن أن جياب عن األول بأن القدر املخصوص ال يعقل إال بالنسبة إىل شيء 

يء آخر آخر وعلى فرض تعقله فالكثري قيد التقدير بأنه تقدير شيء على مثاله ش
وعن الثاين بأن من عرف القياس . مل إطالقه على ذلكحيومن أطلق ينبغي أين 

باملساواة أراد بالقياس مصدر املبين للمجهول ولذلك جتدهم ميثلون لذلك بقوهلم 
 .  ال يساويه واهللا أعلم: ال يقاس بفالن أينفال

فظ القياس  إذا نظرت إىل املعاين اليت ذكر األصوليون أن ل)البحثُ الثاين(
مستعمل فيها لغة وجدت أن معظمها متقارب فاالعتبار والتسوية والتمثيل والتشبيه 
واملماثلة تكاد تكون مبعىن واحد، وإذا كان كذلك فال حرج علينا أن نعدها معىن 
: واحدا كما أنا نعد كالً من التقدير واإلصابة معىن واحدا فيجتمع لدينا ثالثة معان

ن القياس إ: وقد علمت فيما سبق أن بعضهم قال. ة، واإلصابةالتقدير، والتسوي
مشترك بني التقدير والتسوية واموع، وبعضهم اقتصر على األولني، وبعضهم على 
أن معناه التقدير والتسوية من لوازمه فإذا استعمل فيها كان جمازا، وبعضهم على أن 

م القدر، والتسوية، فهو مشترك  استعال:القياس معناه التقدير وهو كلي وله فردان
اشتراكًا معنويا، فإذا أردت الوقوف على سر هذا اخلالف أمكنك الوصول إليه 
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بالنسبة إىل األولني مع الثالث فإن التسوية من لوازم التقدير وقد استعمل يف كل 
 . منهما عند العرب

عماله يف فمن نظر إىل أنه وضع أصالة للتقدير فقط حكم بأنه حقيقة فيه واست
ومن نظر إىل أنه وضع لكل من الالزم وامللزوم حكم بأنه . التسوية على سبيل ااز

 فاخلالف بينهم يرجع إىل أنه هل وضع لالزم كما ،مشترك بينهما اشتراكًا لفظيا
 . وضع للملزوم أو وضع للملزوم فقط مع االتفاق على أنه استعمل يف كل منهما

ىل األقوال الثالثة مع الرابع فهو دقيق قد ال يهتدى سر اخلالف بالنسبة إ) أما(
للوصول إليه فإن التقدير والتسوية على األقوال الثالثة أمران متباينان ال يصدق 

) وأما(أحدمها على اآلخر غايته أن أحدمها وهو التسوية الزم للثاين وهو التقدير 
أن يكون الشيء الواحد الزما على القول الرابع فالتسوية من أفراد التقدير فهل يعقل 

إال أن يكون التقدير على القول الرابع مغاير للتقدير ) اللهم(من لوازم شيء وفردا له 
 . على األقوال الثالثة واهللا أعلم

 :نتتمة في أمري
 خالصة ما يف لسان العرب والقاموس واملصباح يف مادة القياس أنه )األول(
 :ويقالُ. ُ قياسا، إذا قدره على مثاله:سا وال يقال قاس الشيء بغريه وعليه قي:يقال

 أقوسه قوسا وقياسا وال يقالُ أقسته باهلمز واملقياس املقدار -بضم القاف-قسته 
 قدره، كالقيد :قيس رمح وقاسه أي:  والقاس القدر يقال-بكسر القاف-والقيس 

 واجلوع  يطلق على الشدة والتبختر-بفتح القاف-والقيس - -بكسر القاف-
هـ .ا. والذكر واملقايس جتري جمرى املقاساة اليت هي معاجلة األمر الشديد ومكابدته

 . املقصود منها
فلم يذكر يف هذه الكتب اللغوية من املعاين اليت نقلناها سابقًا عن أئمة 
األصول سوى تقدير الشيء بالشيء وجعله على مثاله، وال يدلُ عدم ذكرها يف هذه 

ست معاين لغوية فقد ذكر تقي الدين السبكي يف خطبة اإلاج أن الكتب أا لي
األصوليني دققوا يف فهم أشياء من كالم العرب مل يصل إليها اللغويون فإن كالم 

 يف بيان لفظ األصل بعد أن ذكر عدة معان لغوية له ما العرب متسع جدا وقال أيضاً
هو مما ينبهنا على أن األصوليني وإن كان أهلُ اللغة مل يذكروها يف كتبهم و: (نصه
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 هـ.ا). يتعرضونَ ألشياء مل يتعرض هلا أهلُ اللغة
 ذكر يف بعض كتب األصول أن القياس حبسب أصل اللغة )األمُر الثاين(

يتعدى بالباء وأن املستعمل يف الشرع يتعدى بعلى لتضمنه معىن البناء واحلملُ فإنَّ 
وفيه أن ما نقلناه سابقًا عن كتب اللغة . منيانتقال الصلة من األصل إمنا يكون للتض

. يقتضي أن القياس يف اللغة كما يتعدى بالباء يتعدى بعلى فال حاجة إىل التضمني
نعم إن املستعمل يف الشرع ال يكاد يذكر متعديا إال بعلى فلعل التزامها لتضمينه 

هذا متام القول يف . لممعىن البناء واحلملُ إن كان مثله حيتاج إىل التضمني واُهللا أع
 . معىن القياس لغة ولنشرع يف بيان معناه اصطالحا واُهللا املوفق للصواب

 :القياس يف اصطالح األصوليني
اعلم أن األصوليني اختلفوا أوالً يف أنه هل ميكن حد القياس أوالً، فقال إمام 

كاحلكم فإنه قدمي يتعذر احلد احلقيقي للقياس الشتماله على حقائق خمتلفة : احلرمني
والفرع واألصلُ فإما حادثان واجلامع فإنه علة، وما قيل يف تعريفه فكلها رسوم، 
ووافقه ابن املنري شارح الربهان على تعذر احلد لكنه خالفه يف علة ذلك فإا عنده 
كون القياس نسبة وإضافة وهي عدمية والعدم ال يتركب من اجلنس والفصل 

ميكن حتديده، ولعل مرادهم أنه حيد حدا امسيا : ، وقال اجلمهوراحلقيقيني الوجوديني
فإنه من األمور االصطالحية االعتبارية اليت تكون حقائقها على حسب االصطالح 
واالعتبار وال ميكن أن حيد حدا حقيقيا وبذلك يصح لك احلكم بأن هذا اخلالف 

 . لفظي
الذي ) التعريف: (ه تعاريف ثالثةمث اختلفوا ثانيا يف تعريفه وأصح ما قيل في

ابن ) وتعريف(ابن احلاجب يف خمتصره ) وتعريف(ذكره البيضاوي يف املنهاج 
فلنذكر هذه التعاريف الثالثة، ونتكلم على كل واحد منها . السبكي يف مجع اجلوامع

مبا له وما عليه مث نتبعها بتعاريف أخرى ذكرت يف كتب األصول وننبه على فسادها 
 .  اهللا تعاىلإن شاء
القياس إثبات ":  فإنه قال،ما ذكره البيضاوي يف املنهاج )التعريف األول(

 هـ .ا. "مثل حكم معلوم يف معلوم آخر ملشاركته له يف علة حكمه عند املثبت
وقبل أن نتكلم عليه بالشرح واجلرح والتعديل نبني من أبداه أوالً فإن أقل ما 
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ملصادر العلمية مث نعلم كيفية التدرج والترقي يف يف ذلك من الفائدة الوقوف على ا
مسائل العلوم، وال شك أن يف ذلك نورا وهدى ملن أراد أن يقتفي آثار سلفه 

 . الصاحل، وفقنا اُهللا لالقتداء م واالهتداء بنورهم
هـ، .ا. هذا تعريف أبداه اإلمام يف املعامل: قال ابن السبكي يف شرح املنهاج

م مل يذكره يف احملصول وإال فنسبته إىل احملصول الذي هو أصل وظاهره أن اإلما
 . هـ.ا. هذا التعريف هو املختار عند اإلمام وأتباعه: املنهاج أقرب، وقال األسنوي

وعبارته حمتملة ألن يكون هذا التعريف لإلمام نفسه وأن يكون لغريه واختاره 
تعريف أوىل مما ذكره البصري هذا : عن بقية التعاريف والثاين أقرب، وقال البدخشي

ما سيأيت ذكره عن أيب احلسني البصري وهو صريح يف أن . واإلمام أن القياس إخل
 . رهتاإلمام مل يقله ومل خي

والواقع أن هذا التعريف مذكور يف احملصول وأن أصله أليب احلسني البصري، 
 : لوأن اإلمام غري بعض قيوده مبا هو أحسن منها، وعبارته يف احملصو

 وهو أنه حتصيل حكم األصل يف الفرع أليب احلسن البصري) التعريف الثاين(
إثبات مثل : وهو قريب، وأظهر منه أن يقال. الشتباههما يف علة احلكم عند اتهد

هـ وهو عني .ا. حكم معلوم ملعلوم آخر ألجل اشتباههما يف علة احلكم عند املثبت
شتباههما باشتراكهما ومعنامها واحد، وسيتضح ما ذكره يف املنهاج غري أنه أبدلَ ا

 . لك وجه أظهرية عبارته على عبارة أيب احلسني بعد شرحه إن شاء اهللا تعاىل
 إثبات كاجلنس يشمل املعرف وغريه وباقي القيود كالفصل، كذا :)فقوله(

هو جنس، واألول أحسن ملا سيأيت عند : ي يف شرحهرقال األسنوي، وقال اجلز
 االعتراض األول من إثبات احلكم مثرة للقياس خارج عنه، وأن هذا الكالم على

 إن كونه مثرة للقياس يقتضي أنه خاصة، ومقتضى كونه :تعريف بالرسم وال يقالُ
كاجلنس أنه عرض عام، ألن الثمرة هي اإلثبات املقيد مبا بعده وما كان كاجلنس هو 

بالثبوت، واملراد منه هنا القدر مطلق اإلثبات، واإلثبات يطلق عرفًا على اإلخبار 
املشترك بني العلم واالعتقاد والظن فيشمل القطعي والظين سواء تعلقت هذه الثالثة 

كذا قال . بثبوت احلكم أو بعدمه والقدر املشترك هو حكم الذهن بأمر على أمر
 . األسنوي تبعا لإلمام، وسيأيت ما يتعلق بذلك قريبا عند الكالم على قيد احلكم
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القياس القطعي قياس الضرب على التأفيف يف احلرمة جبامع اإليذاء، ) فمثال(
وسيأيت التوفيق بني قوهلم . ومثال الظين قياس التفاح على الرب يف الربوية جبامع الطعم

القياس ينقسم إىل قطعي وظين وقوهلم تارة أخرى القياس ال يكون إال ظنيا : تارة
 .  ماكما أنه سيأيت وجه وصف القياس

الكلب : املتعلق بثبوت احلكم ما تقدم، ومثال املتعلق بعدمه قوهلم) مثال(و
 . جنس فال يصح بيعه كاخلمر

 . مثل قيد أول احترز به عن إثبات خالف احلكم فإنه ال يكون قياسا) وقوله(
تصوره بديهي ال حيتاج إىل تعريف ألن كل عاقل يعرف بالضرورة ) املثل(و

فلو مل يكن تصور املثل . لحار يف كونه حارا وخمالف للبارد يف ذلكأن احلار مثل ل
واملخالف بدهيا لكان اخلايل عنه خاليا عن هذا التصديق لتوقف التصديق على تصور 
األطراف لكن اخللو عن هذا التصديق باطل ملا علمت أن كل عاقل يعلم ذلك 

  :ام يف احملصول وفيه أموربالضرورة، هذا توضيح ما يف األسنوي التابع فيه لإلم
أن تقرير هذا الدليل مبا ذكر إمنا هو على حسب ظاهر عبارة ) األول(

ولكنه مشكل ألننا استثنينا فيه نقيض بعض التايل وهذا ال نظري له . األسنوي واإلمام
راه ممنوعة منعا غولو استثنينا نقيض التايل بتمامه لكانت ص. يف األقيسة فيما علمت

 لكن كون اخلايل عن تصوره خاليا عن هذا التصديق ،ا تكون حينئذ هكذاظاهرا أل
أن التايل يف قوة قولنا مل يكن هذا : إال أن يقال) اللهم(باطل وذلك غري مسلم 
لو مل : إن هناك مالزمة مطوية وتقرير الدليل معها أن يقال: التصديق بدهيا، أو يقال

عقالء ولو خال عنه بعض العقالء خلال عن يكن تصور مثل بدهيا خلال عنه بعض ال
 . هذا التصديق لكن اخللو عن هذا التصديق باطل إخل

أن احلكم يستدعي التصور بوجه ما وليس الكالم فيه وإمنا الكالم يف ) الثاين(
 فال يلزم من بداهة التصديق بداهة ،تصوره بكنه احلقيقة وال يتوقف عليه التصديق

 . نظر املشهور الذي نبه عليه البدخشي من غري أن يبينه ولعل هذا هو ال،التصور
وميكن أن جياب عن هذا بأن . أن االستدالل على بداهته ينايف بداهته) الثالث(

) مثل(ومعىن . االستدالل لدعوى البداهة وهي تصديق نظري أقام عليها الربهان
يف علم  ونظري هذا إقامتهم األدلة على بداهة الوجود ،تصوري كما هو ظاهر
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 . التوحيد
ذكر األصفهاين يف شرح احملصول أن اإلمام الرازي ذكر يف الرسالة ) الرابع(
تعريفني واعترض عليهما مث قال ليس له تعريف حقيقي حدا أو رمسا ) ملثل(البهائية 

وقد ذكر األصبهاين هذين التعريفني مع الرد . ولذلك عدل إىل احلكم بالبداهة
 . ذكرمها لعدم اجلدوى واهللا أعلمعليهما وقد أعرضت عن 

وإمنا زاد هذا القيد ومل يقل إثبات حكم معلوم إخل، لإلشارة إىل أن احلكم 
الثابت يف الفرع ليس هو عني الثابت يف األصل الستحالة قيام الواحد بالشخص 

كذا قال األسنوي وابن السبكي تبعا للمحقق العضد ورده . مبحلني بل الثابت مثله
ن اهلمام يف حتريره مبا حاصله، مع زيادة توضيح أن احلكم وهو اخلطاب الكمال ب

النفسي جزئي حقيقي فإن اخلطاب وصف متحقق يف اخلارج قائم به تعاىل غايته أنه 
 . خيتلف باإلضافة واالعتبار

باعتبار تعلقه بالفرع يسمى حكم وفباعتبار تعلقه باألصل يسمى حكم األصل 
واحلكم املتعلق ما واحد شخصي . القياس) والثاين(نص يكشفه ال) واألول(الفرع 

 فالتحرمي املضاف إىل اخلمر هو بعينه املضاف إىل ،وتعدد اإلضافة ال مينعه الشخصية
النبيذ، وذلك كالقدرة فإا صفة واحدة وهلا تعلقات متعددة باعتبار املقدورات وال 

الواحد بالشخص مبحلني إمنا يقتضي ذلك تعدد القدرة، وما قالوه من استحالة قيام 
هو يف العرض الشخصي كالبياض املخصوص القائم بثبوت معني فيستحيل أن يقوم 

وما هنا جمرد إضافات لشيء واحد جزئي، هذا خالصة ما يف التحرير . جبسم آخر
الشتراكهما يف علة احلكم فإن ظاهره أن احلكم يف : ويؤيده قوهلم يف التعريف

 . يف التعريف) مثل(ه ال حاجة لزيادة وعلي. املعلومني واحد
والذي يظهر يل أنه ال بد من زيادته ألن احلكم وإن كان واحدا جزئيا وله 
إضافات متعددة إال أن الثابت للفرع ليس هو احلكم املضاف لألصل إال إذا قطع 

دا ن املثلني على ما قالوا مها ما احتإ :النظر عن اإلضافة وهو خالف الظاهر، ال يقالُ
. يف النوع واختلفا بالعوارض وما هنا ليس كذلك بل مها متحدان ذاتا خمتلفان اعتبارا

مانع من أن يكون االختالف باالعتبار كاالختالف بالعوارض يف  ال: ألنا نقول
جعلهما شيئني متماثلني فحرر، هذا كله إذا أردنا باحلكم يف التعريف احلكم الشرعي 
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إذا أردنا به النسبة كما قرره األسنوي فهنا نسبتان ال ) اأم(كما قرره ابن السبكي 
 . نسبة واحدة قطعا فال يأيت كالم ابن اهلمام واهللا أعلم

تقدم بيانه، :  فقال ابن السبكي،حكم اختلف الشراح يف املراد منه) قوله(و
 ومعىن. وهذا يقتضي أن املراد منه احلكم الشرعي السابق وهو خطاب اهللا تعاىل إخل
ألن . إثباته ملعلوم إدراك ثبوته له وهو ذا االعتبار عبارة عن الوجوب واحلرمة إخل

وإذا نسب إىل فعل املكلف . احلكم إذا أضيف إىل اهللا تعاىل كان إجيابا وحترميا إخل
فالوجوب واإلجياب متحدان ذاتا خمتلفان اعتبارا كما ذهب . كان وجوبا وحرمة إخل
 . إليه بعض األصوليني

وذهب آخرونَ إىل أما خمتلفان ذاتا وأن الوجوب أثر اإلجياب وأن احلكم 
الشرعي هو ما ثبت باخلطاب كالوجوب، واملعىن عليه ظاهر، وهذا الذي قررته 
. يوافق ما قاله ابن قاسم يف آياته من أن املراد باحلكم احملكوم به وليس املراد به النسبة

 .فعل هو احملكوم به كما هو ظاهرهـ وذلك ألن املنسوب إىل ال.ا
إذا علمت هذا اتضح لك أن ما قاله ابن السبكي يف غاية التحقيق غري أنه 
يقتضي ختصيص القياس بالشرعي وال حرج يف ذلك فإن القياس الشرعي هو موضع 

 على أن تعريف ما عداه من القياس اللغوي والعقلي يعلم من تعريفه إذ ،نظر األصويل
 . إمنا هو يف املراد باحلكم فتدبرالفرق بينهما 

)ال يشمل التعريف على ما قاله ابن السبكي القياس الذي هو : )فإن قلت
 .إثبات عدم احلكم خبالف ما سيأيت عن األسنوي

)ا : ميكن أن يقال): قلتإن املراد من احلكم الشرعي أعم من أن يكون وجودي
املراد باحلكم نسبة أمر إىل آخر : يوقال األسنو. كاحلرمة أو عدميا كعدم اإلباحة

 هـ .ا. ليكون شامالً للشرعي والعقلي إجيابا كان أو سلبا
وقد سبق له تفسري اإلثبات حبكم الذهب بأمر على آخر، وحينئذ يكون 
تركيب التعريف مشكالً ألنه إذا كان املراد باحلكم النسبة فما معىن إثبات النسبة 

حكم : المه أخذت يف تعريف اإلثبات فكأنه قالللمعلوم على أن النسبة على ك
إال ) اللهم(وهذا ال معىن له . الذهن بأمر على أمر ملثل نسبة أمر آلخر يف معلوم آخر

أن يعترب اإلثبات هو حكم الذهن فقط وقوله بأمر على آخر بيان ملتعلقه وليس داخالً 
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علوم بأنه أحد طرفيها  بأن جيرد عن بعض معناه مث يوجه تعلق النسبة بامل،يف مفهومه
 حكم الذهن بنسبة أمر أي أمر كان سواء كان :وهو املنسوب إليه فيكون املعىن

حكما شرعيا كاحلرمة أو غريه إىل معلوم آخر أي بأن يكون املعلوم اآلخر منسوبا 
 . إليه وحمكوما عليه بذلك احلكم كاملعلوم األول

ولعل عند غريي . جيه عبارتهلكن هذا ما أمكنين يف تو. وهذا تكلف واضح
وما كان أغناه عن التكلف مع . أحسن منه إن كانت العبارة يف الواقع صحيحة

احملافظة على ما أراده من مشول التعريف للقياس العقلي واللغوي جيعل احلكم عبارة 
عن احملكوم به أعم من أن يكون شرعيا أو لغويا أو عقليا كما صنع ابن قاسم يف 

 . آياته
املراد باملعلوم هو املتصور فدخل فيه : قال األسنوي.  معلوم قيد ثالث:)وقوله(

هـ وفيه نظر واضح .ا. االعتقاد والظن فإن الفقهاء يطلقونَ العلم على هذه األمور
لتصديق فال يصح تفريعه عليه لألنه إن أراد بقوله املتصور متعلق املتصور املقابل 

د والظن من قبيل التصديق لتعلقهما بالنسب وإن أراد  فدخل إخل؛ ألن االعتقا:بقوله
به متعلق التصور مبعىن اإلدراك املطلق املرادف للعلم وهو الظاهر كما يؤخذ من 

 صح تفريعه ولكن متعلق العلم هاهنا املقيس واملقيس عليه ومها :عبارة احملصول اآلتية
 .  فال  يشمل االعتقاد والظنمن قبيل املفرد فالعلم املتعلق ما تصور مقابل للتصديق

والعجب من أن اإلمام فسر املعلوم مبثل هذا التفسري فأمت به األسنوي وابن 
وأما املعلوم فلسنا نعين به مطلق متعلق العلم فقط بل  (:السبكي وعبارته يف احملصول

 هـ .ا) ومتعلق االعتقاد والظن ألن الفقهاء يطلقونَ لفظ العلم على هذه األمور
 خيطر يف البال متحالت لتصحيح كالمهم ولوال أين أتوقع حصول مثلها وقد

يف مقامات االمتحانات ألعرضت عنها فإا واهية جدا وال تستحق النظر واالعتبار 
 . وإضاعة الزمن يف االشتغال فيها ويف ردها

أن املراد معلوم وجوده فيكون متعلقه نسبة وفيه أنه يرجع إىل التعبري ) فمنها(
 .يء أو موجود وسيأيت ما فيهبش

أن املراد معلوم وجوده إن كان موجودا أو عدمه إن كان معدوما ) ومنها(
 وفيه أن يساوي حينئذ املعلوم مبعىن املتصور ألن املتصور ال ،فيكون متعلقه نسبة أيضا
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خيلو إما أن يكون موجودا أو معدوما وال يشترط مالحظة حالة منهما فال داعي إىل 
 .ا التقدير وال حاجة إليههذ

أن املراد معلوم حكمه وفيه أن معىن التعريف يكون عليه هكذا إثبات ) ومنها(
 . مثل حكم معلوم حكمه يف معلوم وهو كما ترى واضح البطالن

  :وأقرا وجهان
أم أرادوا تفسري العلم يف ذاته وإن كان يف هذا املقام متعلقًا باملفرد ) أحدمها(

 . ملتعلقه هنا تصور مقابل للتصديقفهو بالنظر
أن هذا الكالم مبين على أن للتصورات نقائض كما إذا رأيت شبحا ) والثاين(

من بعد فتصورت أنه إنسان مث تبني أنه فرس وحينئذ يعقل أن يكون االعتقاد والظن 
ا  ولكن التحقيق خالفه فإن إدراك إنسانية الشبح أوالً وفرسيته ثاني،من قبيل التصور

 ومتام القول فيه مسطور يف حواشي العقائد ،عند التحقيق يرجع إىل التصديق
 . النسفية

وإمنا عرب باملعلوم ومل يعرب بشيء ألن القياس جيري يف املوجود واملعدوم سواء 
كان ممكنا أو ممتنعا والشيء ال يشمل املعدوم إن كان ممتنعا اتفاقًا وكذا إن كان 

والذي يفهم من شرحي املقاصد واملواقف : كذا قال األسنوي. ممكنا عند األشاعرة
وحواشيه أن لفظ الشيء يطلق لغة على املستحيل عند بعض املعتزلة وقد نقول عن 

الشيء اسم ملا يصح أن يعلم سواء كان معدوما أو موجودا حماالً : جار اهللا أنه قال
أنه ثابت يف نفسه متقرر  إن احملال شيء مبعىن :نعم هم ال يقولونَ. أو مستقيما
ن املعدوم املمكن شيء مبعىن أنه ثابت يف نفسه متقرر وقد خالفوا يف إ :ويقولون

املعدوم املمكن األشاعرة الذين ذهبوا إىل أنه ليس بثابت يف نفسه ال يشمل املعدوم 
وليس مراده أن لفظ الشيء ال يطلق على املعدوم، وليس مراده أن لفظ الشيء ال 

 . املعدوم ولذلك أتى بلفظ يشمل لفظ ويطلق واهللا أعلميطلق على 
مث اعلم أين مل أر أحدا من األصوليني أتى مبثال للمعدوم املمكن وال للمستحيل وقد 

 القياس جيري يف املوجود واملعدوم ،رأيت القرايف يف شرح احملصول كتب على قول اإلمام
 هـ . ا. يصح تصرفه كالصيبليس بعاقل فال-منتفع به فيباح ) مثاهلما (:ما نصه

وسياقه يعطي أن املثال األول للمقيس املوجود والثاين للمعدوم مع أن الظاهر 



 ٢١ نرباس العقول

 ويف الثاين غري عاقل هو العلة اجلامعة ،من املثالني أن يكون قوله يف األول منتفع به
 . وأن يكون املقيس فيهما حمذوفًا فال يصح التمثيل بالثاين للمعدوم

سياق عبارته واعتربنا أن قوله غري عاقل هو املقيس كان ذلك ولو جرينا مع 
داالً على أن املراد من املعدوم هو العدمي أن الذي أخذ العدم يف مفهومه وعلى ذلك 

فإذا أردت التمثيل على وزانه ملا إذا . يكون إمكان وجوده واستحالته باعتبار متعلقه
غري رشيد فيستحق : يف شأن السفيهكان كل من املقيس واملقيس عليه معدوما تقول 

هذا . منعه من التصرف يف ماله كغري العاقل واجلامع عدم أهلية كل منهما للتصرف
 عدم املكان هللا :املستحيل فتقول فيه على وزان ما سبق) وأما(يف املعدوم املمكن 

ات زيه اهللا عن مسـتعاىل كعدم اجلسمية جيب اعتقاده واجلامع أن كالً منهما فيه تن
 . احلوادث

هذا وجيوز أن نعترب املعدوم هو املستحيل وجوده نفسه الذي هو نفس املقيس 
املكان بالنسبة إىل اهللا لكونه من خصائص احلوادث جيب : )١(واملقيس عليه فنقول
زه عنه كاجلسم، ونقول يف املعدوم املمكن على وزانه يف غري ـاعتقاد أن اهللا من

أي قبل والدته . يستلزم وجودها احملال فيجوز كولد لزيدالقياس الشرعي العنقاء ال 
 .فإنه جائز
)كيف يتصور يف القياس الشرعي أن يكون املقيس واملقيس عليه ) فإن قلت

معدومني على أي معىن من املعنيني السابقني مع أن احلكم الشرعي متعلق ما وهو 
 .ال يتعلق إال بفعل املكلف الذي هو وجودي دائما

)قلت( : 
 القياس جيري يف األسباب والشروط واملوانع فليس قاصرا على األحكام )أوالً(
 .التكليفية
قد يكون القياس يف غري الفعل ليتوصل به إىل إثبات احلكم فيه كما ) ثانيا(و
 فال جيب عليه كاملغضوب واجلامع عدم ،غري آمن على نفسه يف طريق احلج: إذا قلت

 . نسك واهللا أعلمتيسر الوصول إىل موضع ال
                                     

 .تأمل يف هذه املسألة) ١(
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  :وإمنا مل يعرب باألصل والفرع ألمرين
أن معرفة كون هذا أصالً وذاك فرعا إمنا تكون بعد القياس فلو دخال ) األول(

يف تعريفه لزم الدور،  وإن أمكن اجلواب عنه كما سيأيت يف الكالم على تعريف ابن 
 .احلاجب
ديني ألن األصل ما تولد منه رفع إيهام كون املقيس واملقيس عليه وجو) الثاين(

مع أنك علمت أن القياس جيري يف املعدومات . الشيء والفرع ما تولد عن الشيء
أيضا، وإمنا عربنا باإليهام ألن األصلية والفرعية قد تكون يف املعدومات فإن عدم 
املشروط مفرع على عدم الشرط وعدم امللزم مفرع على عدم الالزم إال أن 

 . املوجودات أكثراستعماهلما يف 
بعد بيان رجحان التعبري مبعلوم ما ) مجع اجلوامع(قال الزركشي يف شرح 

نعم يف التعبري باألصل والفرع فائدة وهي خروج ما لو كان أحدمها ليس أصالً : نصه
لآلخر فال يكون قياسا كالرب والشعري املتساويني يف علة الربا فإن أحدمها ليس أصالً 

 هـ .ا. الربا ثابتة فيهما بالنصلآلخر؛ ألن حرمة 
وفيه أن مثل هذه الصورة خارجه بقوله الشتراكهما يف علة احلكم املفيد أن 
إثبات مثل حكم املعلوم األول يف املعلوم الثاين لعلة هي االشتراك يف علة احلكم فال 

 . يشمل مثل هذه الصورة ألن إثبات احلكم فيها للنص ال لالشتراك يف علة احلكم
 يف معلوم آخر قيد رابع زاده ألن القياس ال يعقل إال بني أمرين ألنه :)ولهوق(

عبارة عن التسوية وهي ال تتحقق إال بني شيئني وألنه لوال األصل لكان ذلك إثباتا 
 . للشرع بالتحكم

 الشتراكهما يف علة احلكم قيد خامس وأشار به إىل أن القياس ال :)وقوله(
ز به عن إثبات احلكم بالنص أو باإلمجاع فال يكون قياسا  واحتر،يتحقق بغري العلة

 مث إن إذافة العلة إىل احلكم سيأيت وجهه واخلالف ،كما سبق يف صورة الرب والشعري
 أو ، أو باعثه على شرعه،فيه هل على معىن أا مؤثرة فيه بذاا، أو جبعل الشارع

وشروطها ومسالكها وما يتعلق ا كما أنه سيأيت أنواعها . على امتثاله أو معرفة له؟
 . يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

والكالم يف أن العلة املوجودة يف األصل هي بعينها املوجودة يف الفرع أو مثلها 
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 غري أن الكمال بن اهلمام وجه احتاد العلة يف الفرع واألصل بغري ،كالكالم يف احلكم
إن الوصف املنوط به احلكم إمنا هو : ما وجه به احتاد احلكم فيهما فقال ما خالصته

الوصف الكلي كاإلسكار املطلق دون الوصف اجلزئي كإسكار اخلمر إذ لو كان هو 
الوصف اجلزئي لكان قاصرا وملا تعدى احلكم إىل غريه حمله؛ وألن املشتمل على 
املفسدة املناسبة للتحرمي إمنا هو الوصف الكلي وهو ثابت يف احملال كلها على 

ف يف وجود الكلي يف اخلارج، وهذا كالم وجيه وال يرد على مثل هذا اخلال
التعريف فإن قوله الشتراكهما يف علة احلكم ظاهر يف احتاد العلة، وإمنا يرد على من 

 . قال لوجود مثل علته فيه واهللا أعلم
مث اعلم أن صاحب هذا التعريف قد عرب باالشتراك وعرب غريه كابن السبكي 

 التعبري )مجع اجلوامع(ورجح الزركشي يف شرح .  باملساواة)وامعمجع اجل(يف 
  :باملساواة نقالً عن ابن السبكي بأمرين

 .املناسبة للمعىن اللغوي فإن من معانيه املساواة كما سبق) األول(
 شارك زيد : تقول،املناصفة): أحدمها(أن االشتراك يصدق بوجهني ) الثاين(

 شارك : املال وهذا املعىن ليس مبراد هلم يف قوهلمعمرا، واشترك زيد مع عمر يف
الفرع األصل يف علة احلكم؛ ألن العلة مل تقسط عليهما حىت يكون يف كل منهما 

 : اشترك زيد مع عمرو يف اإلنسانية أي:املساواة كما تقول) وثانيهما. (بعضها
 يف املعىن الثاين مث لفظ املساواة فال يستعمل إال) أما(تساويا فيها وهذا هو املقصود 

التعبري باملساواة أوىل من التعبري : استحسن الزركشي وجها آخر فقال ما خالصته
باملشاركة ألن املشاركة يف أمر ما ال توجب استواءمها يف احلكم ما مل يكن ذلك 
األمر فيهما سواء أو قريبا منه خبالف ما لو اختلفا من اجلهة اليت تقتضي احلكم فإن 

 . ون فرقًا مينع التسوية بينهماذلك يك
ن لفظ املشاركة أوىل من لفظ املساواة ألن لفظ املساواة إ: ولك أن تقول

يوهم قصر القياس على املساوي وخروج األوىل واألدون، وما يرد على ظاهر 
دخوهلما يف القياس من أن فيهما فرقًا مينع من اإلحلاق سيأيت دفعه وحتقيق األمر يف 

 . هللا تعاىل، وما قاله ابن السبكي والزركشي ميكن اجلواب عنهذلك إن شاء ا
وليس مرادا ) اصفةنامل(الوجه الذي حاصله أنه االشتراك له معنيان ) أما(
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 .وهو املراد فيكون مشتركًا يعين املشترك ال يدخل التعاريف) املساواة(
ا املعىن األول فال  أن القرينة واضحة يف تعيني املعىن الثاين وأم:عنه) فاجلواب (

وإمنا خيطر بالبال يف مقام يكون املشترك فيه يقبل . خيطر بالبال يف مثل هذا املقام
التقسيط والتنصيف كاملال خبالف ما إذا كان املشترك فيه ال يقبل ذلك كعلة احلكم 

 . فإنه ال يفهم منه إال املساواة
عىن اللغوي فاخلطب فيه الوجه الذي حاصله أن لفظ املساواة يناسب امل) وأما(

إذا تعني أن املراد باالشتراك املساواة حصلت : سهل ومع ذلك ميكن أن يقال
 . املناسبة للمعىن اللغوي يف املعىن وإن مل حتصل يف اللفظ

عنه أن االشتراك يف علة ) فاجلواب(الوجه الذي استحسنه الزركشي ) وأما(
 .  إذا مل يوجد فارق من تلك اجلهة فتدبراحلكم ال يقتضي إثبات احلكم يف الفرع إال

قال األسنوي، ومثله ابن .  الشتراكهما:عند املثبت متعلق بقوله) وقوله(
 وذلك ألن ،هـ.ا. أيت به ليشمل التعريف الصحيح والفاسد يف نفس األمر: السبكي

د االشتراك يف العلة إذا أطلق انصرف إىل االشتراك يف الواقع ونفس األمر فإذا أري
 . تعريف الصحيح حذف هذا القيد

 وعرب باملثبت وهو القائس ليعم اتهد :مث قال األسنوي ومثله ابن السبكي
 عند اتهد ألنه إذا : يعين أنه مل يقل،هـ.ا. واملقلد كما يقع اآلن يف املناظرات

أطلق انصرف إىل اتهد املطلق فال يشمل قياس جمتهدي املذهب والفتوى املقلدين 
 وقد اعترض عليه بعض ،إلمام معني الذين يقيسونَ على مقتضى قواعد إمامهم

 ،مشاخينا بأن املقلد ليس مثبتا للحكم وال قائسا فالصواب االقتصار على اتهد
ولكن احلق مع األسنوي فإن القياس حيصل من أئمة املذهب الواحد حىت إنه جيوز 

الباب احلجية أن يقيسوا بالنسبة لنص  كما سيأيت يف مسائل التتمة يف آخر ،هلم
 مث يلحقوا به نظريه وهو املسمى ،اتهد بأن يعتربوه كنص الشارع ويستخرجوا علته

 . -رضي اهللا عنه-بالتخريج يف مذهب الشافعي 
 :مث هاهنا أمور

 قدف قياس مع أن الفساد إمنا يكون ب:مقتضى هذا أن الفاسد يقالُ له) األول (
 . ك خمل بثبوت املاهية فتكون حينئذ معدومة غري ثابتةركن أو شرط، وذل
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القياس إما صحيح وإما : أن الفاسد يطلق عليه قياس بدليل قوهلم) واجلواب(
رضي اهللا -وبدليل أن الصحابة . ومورد القسمة مشترك بني القسمني جزما. فاسد
هما إال  ردوا بعض األقيسة وعملوا ببعضها وال سبيل إىل اجلمع بني عملي-عنهم

 إن مثل هذا :حبمل األول على القياس الفاسد والثاين على القياس الصحيح، وما قيل
 وما ذكر يف ،اإلطالق ينبغي أن يكون جمازا للشبه الصوري فخالف األصل واملتبادر
 إن أراد باملاهية ،السؤال من أن الفساد خمل بثبوت املاهية وأا حينئذ تكون معدومة

 وإن أراد ا املتحققة يف الصحيح ، هي املاهية املطلقة فممنوعاليت تكون معدومة
 . فمسلم وال يضر

أن الفاسد هو ما كان االشتراك فيه غري موافق ملا يف الواقع ) األمر الثاين(
ونفس األمر أعم من أن يظهر ذلك فنحكم بفساده أو ال يظهر، فهل إذا حذف هذا 

 .أو خيرج األول فقط وهو ما ظهر فساده؟القيد خيرج عن التعريف كل من القسمني 
أن املفهوم من عبارة األسنوي السابقة ومثلها عبارة ابن السبكي ) واجلواب(

أن هذا القيد إلدخال القسمني معا، واملفهوم من شرح احمللي على مجع اجلوامع أنه 
ذ  إ،فداخل يف الصحيح حىت يظهر فساده) أما الثاين. (إلدخال القسم األول فقط

الفاسد يف نفس األمر قبل ظهور فساده معترب من األدلة الشرعية وحمكوم عليه 
بالصحة وإال المتنع احلكم بالصحة على كثري من األدلة لعدم االطالع فيها على 

 . الواقع ونفس األمر
  كيف يكون الفاسد يف نفس األمر صحيحا موافقًا ملا يف نفس األمر؟ :فإن قيل

)ا أعم من أن تكون  املوافقة :)قلتملا يف نفس األمر يف القياس املعترب صحيح
 . وذا ظهر أن التحقيق ما جرى عليه احمللي واهللا أعلم. حقيقة أو حكما

ما ذكر يف هذا املقام من أن هذا القيد إلدخال الفاسد إمنا يظهر ) األمر الثالث(
وأن القياس يكون  القائلني بأن اتهد خيطئ ويصيب :على مذهب املخطئة أي

صحيحا معتربا من األدلة الشرعية إذا وافق الواقع، ويكون فاسدا غري معترب من األدلة 
 . إذا مل يوافق

إن كل جمتهد مصيب وأن املدار يف األحكام : الذين يقولون-املصوبة ) وأما(
ىل  وعدل عن قياس إ،الشرعية على ما أدى إليه نظر اتهد حىت لو تغري اجتهاده
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 بل هو دليل انتهى حكمه ،دليل آخر ال حيكم على القياس األول بالفساد
 فلو ، فيلزمهم هذا القيد إذ ليس عندهم إال االشتراك يف نظري اتهد-كاملنسوخ

حذف هذا القيد مع أن املتبادر االشتراك يف الواقع ونفس األمر خرج عن التعريف 
 . مجيع أفراد املعرف ومل يصدق على فرد منها

نظر اتهد انصرف ب إذا كان االشتراك عند املصوبة ال يكون إال :)فإن قيل(
 . عند اإلطالق إىل ذلك وال حيتاج لذكر هذا القيد عندهم

)ذكرنا سابقًا أن االشتراك إذا أطلق انصرف إىل املوافق ملا يف نفس :)قلت 
 وال ينظر إىل اصطالح ، فال يفهم أهل العرف العام إال ذلك،األمر ألنه الفرد الكامل

 . املصوبة فتأمل فللبحث فيه جمال
 هذا القيد خيرج القياس الذي يكون االشتراك فيه موافقًا للواقع إذا ):فإن قيل(

 . مل ينظر فيه اتهد
)هذا إمنا يراد على من عرف القياس باملساواة كابن احلاجب:)قلت  . 
 يترتب عليها شيء فال يعتد ا عنه من قبله بأن مثل هذه الصورة ال) وجياب(

 . فخروجها غري مضر
من عرف القياس بأنه إثبات أو محل مما هو من أفعال اتهد وفكرة ) أما(

 ألن القياس ال يشمل هذه الصورة كما ال خيفى على ،املستنبط فال يرد عليه ذلك
 . املتأمل

 . هل يعقل قياس فاسد عند املصوبة؟:)فإن قيل(
)أن يكون إحلاق الفرع باألصل وتشبيهه به من غري أن يكون  نعم ب:)قلت
 معتقدا ذلك ولكن هذا خارج عن التعريف ذكر القيد أو -بكسر الباء - املشبه

تشبيه فرع بأصل، ألنه قيد يكون : حذف، فإذا أردنا مشوله له نقول يف التعريف
كذا . ال يراهمطابقًا حلصول الشبه وقد ال يكون وقد يكون املشبه يرى ذلك وقد 

يف العضد، ووضحه العالمة السعد مبا حاصله أن التشبيه هو الداللة على مشاركة يف 
 وإن مل يكن حاصالً ،أمر هو وجه الشبه واجلامع فإن كان حاصالً فالتشبيه مطابق

 إما أن يعتقد حصوله فصحيح يف -بكسر الباء-فغري مطابق وعلى كل تقدير فاملشبه
 .هـ .ا. إما أن ال يعتقد حصوله ففاسدالواقع أو يف نظره و
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مقتضى ما ذكر يف هذا املقام أن الفساد حمصور فيما إذا عدم اجلامع ) الرابع(
 مع أن الفساد كما يكون بذلك يكون بوجود نص أو إمجاع ،بني األصل والفرع
 ويكون بغري ذلك مما هو معلوم من الكالم على شروط القياس، ،على خالف القياس

ن جياب عن ذلك بأن كل املفسدات ترجع عند التحقيق إىل عدم اجلامع وميكن أ
 . املقتضي لتعدية حكم األصل إىل الفرع فتأمل

 األصل، :هذا متام شرح هذا التعريف وقد اشتمل على أركان القياس األربعة
ووجه أخذها منه ظاهر ال حيتاج إىل بيان، وسيأيت الكالم . والفرع، واحلكم، والعلة

 يسمى من األركان أصالً وما يسمى فرعا وعلى وجه كوا أركانا إن شاء على ما
 . اهللا تعاىل

: وجيمل بنا أن نزيد يف إيضاح هذا التعريف بذكر مثال للقياس هو قولنا
الزكاة واجبة يف مال البالغ فتجب يف مال الصيب ملشترك بينهما وهو دفع حاجة 

 عليه مال البالغ، والعلة دفع حاجة الفقري، الفقري، فاملقيس مالُ الصيب واملقيس
مث بعد أن علمت شرح التعريف ال خيفى عليك وجه كونه . واحلكم وجوب الزكاة

 : وخالصته من أربعة أمور. أظهر من تعريف أيب احلسني السابق
تعبريه بإثبات بدل حتصيل ألن التحصيل يقتضي أن القياس به حيصل ) األول(

خبالف إثبات فإن معناه على ما . يكن القياس مظهر فقطحكم الفرع بعد أن مل 
 . علمت علم أو اعتقاد أو ظن

بناء على أن حكم األصل غري حكم الفرع، وقد ) مثل(زيادة لفظ ) الثاين(
 . علمت ما فيه

 .التعبري باملعلومني بدل األصل والفرع، وقد علمت وجهه) الثالث(
 . وقد علمت أيضا وجههالتعبري باملثبت بدل اتهد ) الرابع(

 : ومع هذا فقد ورد على هذا التعريف اعتراضات ثالثة
أن إثبات حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف عليه فاعتباره ) األول(

جزًءا يف تعريف القياس يقتضي توقف القياس عليه وذلك دور مفسد للتعريف، وهذا 
 بكر الباقالين اآليت بيانه اإلشكال أورده صاحب األحكام على تعريف القاضي أيب

وهول فيه واعتربه إشكاالً ال حميص عنه، ولذلك عدل عن تعريف القاضي إىل 
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 . تعريف آخر سنذكره عند الكالم على تعريف ابن احلاجب
  :وقد أجيب عن هذا االعتراض بثالثة أجوبة

عرف إمنا يلزم ذلك أن لو كان الت: لألسنوي فإنه قال ما نصه) األولاجلواب (
 : هـ وفيه أحباث.ا. ي أنه رسمعاملذكور حدا وحنن ال نسلمه بل ند

أن إثبات احلكم حيث وقع جزًءا من التعريف يتوقف تصور ) األولالبحث (
القياس عليه سواء كان التعريف حدا أو رمسا، ومقتضى اجلواب تسليم أن اإلثبات 

  .مثرةُ القياس يتوقف عليه، فاإلشكال ال يزال قائما
أن التعريف إذا كان رمسا كان توقف القياس على اإلثبات حيث ) واجلواب(

وتوقف اإلثبات على القياس لكونه مثرته من جهة . عرف به من جهة التصور فقط
 . الوجود فقط فانفكت جهة التوقف فال دور

إذا كان حدا وكان اإلثبات جزًءا من ماهية القياس مع كونه مثرته ) أما(
منهما متوقفًا على اآلخر من جهة واحدة ويلزمه التناقض من جهة فيكون كل 

 . أخرى وهو أن يكون الشيء الواحد داخالً يف املاهية وغري داخل وذلك حمال
إذا كان هذا التعريف رمسا ال حدا فما حد القياس؟ وميكن أن ) البحثُ الثاين(

إن حده على هذا :  يقالال ميكن حتديد القياس، أو: يقال كما قرره إمام احلرمني
 . فيه التعريف ابن احلاجب اآليت وسيأيت ما

إذا كان اإلثبات مثرةُ القياس ومتفرعا عليه فهل يصح محلُه ) البحث الثالث(
ان أو ال يصح؟ وإذا مل يصح فهل يقدر لصحة احلمل قث يتصاديعلى القياس حب

قدرنا ذلك فما حقيقة ويكون املعىن، القياس ذو إثبات إخل؟ وإذا ) ذو(مضاف هو 
 القياس اليت هي ذات إثبات وما وجه كوا ذات إثبات؟ 

وأن ) ذو(وميكن أن جياب بأنه ال يصح احلملُ وأنه ال بد لصحته من تقدير 
حقيقة القياس اليت هي ذات إثبات هي مساواة الفرع لألصل يف علة حكمه كما 

هذا كله إذا اعتربنا أن القياس سبق، وأن معىن كوا ذات إثبات أا أصله ومنشؤه، 
إذا اعتربنا ) أما(املعرف هو املعترب يف ذاته دليالً وأصالً للمجتهد يستنبط منه احلكم، 

أن القياس املعرف هو املستعمل عند األصوليني والفقهاء وهو فعل اتهد وفكرة 
حترير  فال مانع من صحة محل اإلثبات عليه ويكون - كما يأيت حتقيقه-املستنبط
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اجلواب عن إشكال اآلمدي السابق مبنع أنه مثرة القياس ذا االعتبار بل هو عني 
القياس، وإمنا يكون مثرته باالعتبار األول، وسيأيت هلذا املوضوع زيادة توضيح يف 

 . الكالم على االعتراض الثاين، ويف حترير للنـزاع يف حجية القياس واهللا أعلم
 اآلمدي ما أجاب به ابن السبكي يف شرح املنهاج عن إشكال) اجلواب الثاين(

وحاصله عدم تسليم أن اإلثبات مثرةُ القياس ومتفرع عليه، بل مثرته : نقالً عن اهلندي
 .ثبوت حكم الفرع، وفيه نظر

أوالً فال نسلم أن الثمرة هي الثبوت ألن ثبوت احلكم سابق على القياس ) أما(
 . وإمنا الناشئ عن القياس االعتقاد

ثانيا فإنا لو سلمنا أن الثبوت فرع القياس دون اإلثبات ال يندفع ) وأما(
اإلشكال ألن اإلثبات يستلزم تصوره تصور الثبوت، فتوقف القياس على اإلثبات 
ألخذه يف تعريفه يقتضي توقفه على الثبوت فال نزال حمتاجني إىل اجلواب باختالف 

ل بأن الثبوت السابق على القياس هو ثبوت أن جياب عن األو) وميكن(جهة التوقف 
واملتفرع عنه هو الثبوت مستندا إىل العلة، واحلق أن هذا الثبوت إمنا . احلكم يف ذاته

 . يعقل إذا نظر اتهد فريجع عند التأمل إىل اإلثبات واهللا أعلم
أن املعرف القياس الذهيب : البن احلاجب يف خمتصره وحاصله) اجلواب الثالث(

بوت حكم الفرع الذهيب أو اخلارجي ليس فرعا له، واعترض عليه األصفهاين يف وث
أن حكم الفرع الذهين مثرةُ القياس الذهين، وثبوت حكم : شرح احملصول مبا حاصله

ذهين ) وجود(الفرع اخلارجي مثرة القياس اخلارجي، مث حقق أن القياس له وجودان 
لتعريف إمنا هو للقياس اخلارجي إذ وثبوت احلكم كذلك وأن ا. خارجي) ووجود(

 . هو الدليل الثابت الدال على حكم اهللا يف الواقع
أن معىن ما قاله ابن احلاجب على ما حققه السعد يف ) واجلواب عن ذلك(

حواشيه أن أخذ حكم الفرع يف تعريف القياس يقتضي توقف معرفته وتعقل ماهيته 
 يتوقف على تعقل ماهية القياس ال على معرفة حكم الفرع وتعقل ماهيته، وهو ال

تعلقه وال حصوله غاية األمر أن حصوله يتوقف على حصول القياس وهذا ليس 
بدور، وال خيفى أن هذا جواب صحيح ال غبار عليه، وحاصله يرجع إىل ما قررنا 
به جواب األسنوي من أن القياس حيث عرف باإلثبات يتوقف تصوره على تصوره 
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نه مثرةُ للقياس ومتفرع عليه يتوقف حصوله على حصوله وأن اإلثبات حيث أ
 . فانفكت اجلهة واهللا أعلم

القياس دليل شرعي يف ذاته نصبه الشارع ليستنبط منه ) االعتراض الثاين(
احلكم كالكتاب والسنة وجد مثبت أوالً فتعريفه باإلثبات هو فعل املثبت وفكرة 

 . املستنبط واملتوقف على وجوده غري صحيح
ألجل هذا االعتراض اختار ابن احلاجب يف خمتصره تعريف القياس بأنه و

مساواة فرع ال أصل يف علة حكمه، واختار مثله صاحب مسلم الثبوت واعترب 
 وكذلك ، وصرح شارحه بأنه جماز،هو من أفعال اتهد مساحمةماإطالقه على 

 أن أكثر الكمال ابن اهلمام اختار مثل تعريف ابن احلاجب، ومع ذلك ذكر
 :األصوليني عرفوه مبا هو فعل اتهد، مث قرر أن هؤالء فريقان

 ميكن رد عبارته إىل فعل اهللا تعاىل على وجه يسوغ يف االستعمال )فريق(     
 . فيخلص من هذا اإلشكال

 . ال ميكن رد عبارته إىل فعل اهللا تعاىل فيلزمه اإلشكال) وفريق(     
تقدير الفرع باألصل يف احلكم والعلة :  تعريفهاألول من قال يف) فمن(     

) ومنه. (فإن التقدير على ما قال معناه التسوية فريجع إىل تسوية اهللا تعاىل حمالً بآخر
إبانة مثل حكم أحد املذكورين مبثل علته يف اآلخر فإنه يصح : أيضا من عرفه بقوله
 . أن يراد إبانة الشارع

عرفه باحلمل ) ومن(اإلثبات كصاحب املنهاج من عرفه ب) ومن الثاين(     
 . كصاحب مجع اجلوامع والقاضي أيب بكر

وأجاب العطار عن هذا االعتراض بأن كون القياس فعل اتهد ال ينايف أن 
وقرر مثله شارح التحرير وزاد عليه بأن ذكر له . ينصبه الشارع دليالً له وملن قلده
تهدين وقد نصبه الشارع دليالً، وفيه نظر بأنه ال نظريا وهو اإلمجاع فإنه من أفعال ا

يعقل أن يكون إثبات حكم األصل يف الفرع مبعىن اعتقاد ثبوته دليالً للمجتهد ألنه 
 .إذا كان دليالً له فما هو املدلول الذي يستفيده منه؟

يصح أن يكون دليالً ملن يقلده كاإلمجاع فإنه دليل ملن بعد امعني ال ) نعم(
ن اعتقاده أن حكم الفرع مثل حكم األصل دليل على أنه حكم اهللا إ: ال يقالُ .هم
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هب أن األمر كذلك :  ألنا نقول،يف ذاته جيب عليه وعلى من يقلده أن يعمل به
ولكن أي دليل استند إليه اتهد حىت اعتقد ذلك؟ أهناك دليل حلكم الفرع وراء 

عرفوه مبا هو فعل للمجتهد وإن كان القياس؟ فالتحقيق أن أكثر األصوليني إمنا 
الدليل يف احلقيقة هو االشتراك يف العلة ألن مجيع استعماالته تنبئ عن كونه فعل 

 . اتهد
. ولعل السر يف كونه استعمل كذلك أنه ذا االعتبار هو حمل القبول والرد

 . يها شيءجمرد املساواة من غري نظر اتهد فال اعتداد ا وال يترتب عل) أما(
وألجل ما قلناه جتد املهرة من األصوليني كاملصنف وصاحب مجع اجلوامع قد 

هو إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم : مجعوا يف تعريفه بني األمرين فقال املصنف
محلُ معلوم على معلوم : وقال صاحب مجع اجلوامع. الشتراكهما يف علة احلكم

لونَ اإلثبات أو احلمل مبا هو الدليل يف احلقيقة ملساواته له يف علة احلكم، فتراهم يعل
 . وهو املساواة يف العلة

)هل استعماهلم هذا اصطالح هلم؟ وإذا كان كذلك فهل يصح :)فإن قلت 
 .عندهم إطالقه أيضا على املساواة فيكون مشتركًا لفظيا؟

)عند هؤالء إال على ما هو فكرة املس:)قلت تنبط  الظاهر أن القياس ال يطلق
 . املستند إىل الدليل احلقيقي وهو املساواة ملا ذكرناه

وأما غري األكثر فنظر إىل األساس األصلي والدليل على احلقيقة وقطع النظر 
 . عن استعماالته فعرف القياس باملساواة ولكل جهة هو موليها

ط ومبا قررناه تعلم أن إطالق القياس على ما هو فعل اتهد وفكرة املستنب
. ليس على سبيل املساحمة وال ااز وإمنا هو اصطالح ألكثر األصوليني ملا بيناه

ويؤيده ما ذكره الزركشي يف البحر احمليط من أن أصحابه اختلفوا كما قاله أبو 
 : إسحاق فيما وضع له اسم القياس على قولني

 . استدالل اتهد وفكرة املستنبط) أحدمها(
 . ي يدل على احلكم يف أصل الشيء وفرعه واهللا أعلماملعىن الذ) والثاين(
هذا التعريف ال يشمل قياس العكس وال قياس الداللة وال ) االعتراض الثالث(

وال قياس الشبه، وال . القياس الذي يف معىن األصل وهو ما مجع فيه بنفي الفارق
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 . القياس املنطقي بقسميه االستثنائي واالقتراين، فيكون غري جامع
عدم مشوله لقياس العكس فألنه إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع ) ماأ(

 . لوجود نقيض علته فيه ال إثبات مثل حكم معلوم إخل
قول احلنفية يف االستدالل على شرطية الصوم لالعتكاف حال ) مثاله(

وقد وافقهم الشافعية على اشتراطه حال النذر كما وافقوهم على عدم -اإلطالق 
 ملَّا وجب الصوم يف :-الة لالعتكاف ال حال اإلطالق وال حال النذراشتراط الص

،  مل جتب بغري النذراالعتكاف بالنذر وجب بغري النذر كالصالة ملا مل جتب فيه بالنذر
والعلة عدم الوجوب . عدم الوجوب بغري النذر) وهو الصالة(فاحلكم يف األصل 

ر وهو نقيض حكم األصل، والعلة الوجوب بغري النذ) الصوم(بالنذر، واحلكم وهو 
 . فيه الوجوب بالنذر، وهي نقيض علة حكم األصل فافترقا علةً وحكما

وذا التقرير يتضح لك أن عبارة األسنوي يف تقرير قياس العكس مشكلة من 
 : وجهني
كالصالة ملا مل تكن شرطًا لصحة االعتكاف حالة اإلطالق مل : (قوله) األول(

 فإا تقتضي أن يكون عدم شرطية الصالة حال ،هـ.ا )نذرتصر شرطًا له بال
اإلطالق علة وعدم شرطيتها بالنذر حكما كما هو مفهوم الشرط واجلواب 

إنه ال يلزم أن يكون مضمون الشرط علة : إال أن يقال) اللهم(والصواب العكس 
ن ولو سلمنا لزوم ذلك فال مانع من أ. ومضمون اجلواب حكما، بل جيوز العكس

يكون مضمون الشرط علة للعلم مبضمون اجلواب ال لثبوته، فال ينايف أن مضمون 
 . اجلواب علة لثبوت مضمون الشرط وهو حكم فيوافق ما قررناه

واجلامع بينهما عدم كوما شرطني حالة : قوله يف تقريره أيضا) الوجه الثاين(
ان مراده أن هناك  فإنه ال يعقل يف قياس العكس جامع، فإن ك،هـ.ا. اإلطالق

 فصحيح؛ لكن ليس -كما يأيت يف أحد األجوبة-جامعا وعلة مشتركة على التقدير 
هذا حمل تقريره وإمنا حمله عند تقرير اجلواب، ومل يذكر هذه الزيادة غريه من 

 . األصوليني فيما علمت
و عدم مشوله لقياس الداللة فألنه ما مجع فيه بالزم العلة أو بأثرها أ) أما(

النبيذ حرام كاخلمر جبامع الرائحة املشتدة : حبكمها ال بالعلة، فمثال األول أن يقال
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 . وهي الزمة للعلة اليت هي اإلسكار
القتلُ مبثقل يوجب القصاص كالقتل مبحدد جبامع : الثاين أن يقال) ومثال(

 . اإلمث، وهو أثر العلة اليت هي القتل العمد العدوان
تقطع اجلماعة بالواحد كما يقتلونَ به جبامع وجوب : لالثالث أن يقا) ومثال(

الدية عليهم، وهو حكم العلة اليت هي القطع منهم خطأ يف الصورة األوىل والقتل 
 . كذلك يف الثانية

عدم مشوله للقياس يف معىن األصل فألن اجلمع فيه بنفي الفارق ال ) وأما(
لبول فيه يف املنع جبامع أن ال فارق قياس صب البول يف املاء على ا) ومثاله(بالعلة 

 . بينهما يف مقصود املنع
عدم مشوله لقياس الشبه فألن اجلمع فيه بوصف شبهي غري العلة ) أما(

قياس ) ومثاله. (خصوصا من اعترب الشبه الصوري فلم حيصل فيه اشتراك يف العلة
للقياس املنطقي بقسميه عدم مشوله ) وأما. (التفاح على الرب يف الربوية جبامع الطعم

 . فظاهر وأمثلته معروفة
وأجيب عنها كلها جبواب واحد وهو أن هذا تعريف للقياس املسمى بقياس 
العلة املقابل هلا مجيعها، وعن قياس الداللة وحده بأنا ال نسلم أن اجلمع فيه بني 

كذا يقالُ يف و. األصل والفرع بغري العلة بل ا وإن مل يصرح ا اكتفاًء مبا يتضمنها
القياس الذي يف معىن األصل، وعن قياس الشبه وحده بأنا ال نسلم أن اجلمع فيه بغري 
العلة فإن املراد بالعلة مطلق املعرف فيشمل الوصف الشبهي بل والطردي عند من 

  :وعن قياس العكس وحده بأربعة أجوبة. جيوزه
تثنائي كرباه شرطية أن قياس العكس يف احلقيقة مركب من قياس اس) أحدها(

لو مل يكن الصوم . متصلة لزومية، ومن قياس أصويل جئ به لبيان املالزمة وتقريره
شرطًا لالعتكاف مطلقًا ملا وجب بالنذر لكن التايل باطل باالتفاق فيبطل املقدم وهو 

 وملا كانت املالزمة ، كونه شرطًا وثبت نقيضه وهو كونه شرطًا وهو املطلوبمعد
وم عدم وجوبه بالنذر لعدم وجوبه حال اإلطالق نظرية جئ بالقياس اليت هي لز

األصويل دليالً عليها، وهو القياس على الصالة فإا ملَّا مل تكن شرطًا لالعتكاف 
حال اإلطالق مل تصر شرطًا له بالنذر، وهذا القياس مندرج حتت احلد املقيس فيه 
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 شرطني لالعتكاف مطلقًا واحلكم الصوم واملقيس عليه الصالة واجلامع عدم كوما
 . عدم الوجوب بالنذر

 هذا القياس يقتضي أن الصوم مثل الصالة ليس شرطًا لالعتكاف :)فإن قيل(
 وكونه شرطًا لالعتكاف ،حال اإلطالق وليس واجبا بالنذر مع أن وجوبه متفق عليه
 . حال اإلطالق هو املقصود باالستدالل عليه بقياس العكس

 هذا القياس دليالً على الدعوى وإمنا هو استدالل على املالزمة  ليس:)قلنا(
لو فرض أن الصوم غري . اليت هي على سبيل الفرض والتقدير فإن معناها كما علمت

النذر كالصالة ملَّا مل جتب حال بشرط لالعتكاف حال اإلطالق يلزمه أنه مل جيب 
: يف التعريف) وقوهلم(ديريان  فالعلة واحلكم يف املقيس تق،اإلطالق مل جتب بالنذر
 . أعم من أن يكون احلكم والعلة حتقيقيني أو تقديريني. إثبات مثل حكم إخل

أن املقصود يف املثال املذكور قياس االعتكاف بغري نذر الصوم ) اجلواب الثاين(
على االعتكاف بنذره يف أن الصوم شرط فيه والعلة مطلق االعتكاف ومل تذكر 

صالً مقيسا عليها بل إما لبيان إلغاء الوصف الفارق وهو كون الصالة لكوا أ
 إذ وجوده وعدمه سواء ،االعتكاف مقترنا بنذر الصوم ألنه غري مؤثر كما يف الصالة

لبيان إبطال أن العلة هي االعتكاف بنذر الصوم ) وإما. (فتبقى العلة جمرد االعتكاف
 العلة إما جمرد االعتكاف أو :أن يقالوتعيني أا جمرد االعتكاف بطريق السرب ب

ال جائز أن تكون غريمها؛ ألن األصل عدمه، وال . االعتكاف بنذر الصوم أو غريمها
جائز أن تكون االعتكاف بنذر الصوم ألنه غري مؤثر بدليل ختلف احلكم عنه يف 

الفارق فتعني أن تكون العلة جمرد االعتكاف فالصالة إمنا ذكرت لبيان إلغاء . الصالة
 . أو لبيان إلغاء أحد أوصاف السرب وال جتب املساواة هلا فال يضر عدمها

أنه قياس للصيام بالنذر على الصالة بالنذر يف عدم تأثري النذر ) اجلواب الثالث(
يف الوجوب واجلامع كوما عبادتني، ويلزم ذلك أن الصيام واجب بدون النذر كما 

 فالذي حصل فيه القياس حصل فيه ، يف الوجوبوجب بالنذر وإال كان للنذر تأثري
 وال يضر عدم ،املساواة فإننا قسنا الصيام بالنذر على الصالة بالنذر كما سبق

 . املساواة يف الزمه الذي هو وجوب الصوم بدون النذر كما وجب بالنذر
وهو للعضد أنه قياس للصوم على الصالة يف تساوي ) اجلواب الرابع(
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 ، حكماهايأن الصالة ال جتب يف حاليت النذر وعدمه فتساو كما :حكميهما أي
: فكذلك الصوم ينبغي أن يكون واجبا يف احلالني حىت يتساوى حكماه، وال يقال

ينبغي أن ال جيب يف احلالني فيحصل التساوي بذلك؛ لإلمجاع على وجوبه يف حالة 
 . النذر، هذا متام القول يف اجلواب عن االعتراض بقياس العكس

وأحسن األجوبة األربعة عنه هو األول وهو الذي اقتصر عليه اإلمام يف 
وذلك ألنه يصلح جوابا لكل مثال خبالف غريه ) املنهاج(والبيضاوي يف ) احملصول(

ذكر لقياس العكس نمن األجوبة فإا خاصة مبثال الصوم والصالة يف االعتكاف، ول
 .  ما ذكرناهأمثلة أخرى غري هذا املثال املشهور ليتضح لك

الوتر يؤدى على الراحلة فهو نفل كصالة الصبح مل تؤد على الراحلة ) األول(
 . فكانت فرضا

املرأة ملا ثبت عليها االعتراض مل يصح منها النكاح كالرجل ملَّا مل ) الثاين(
 . يثبت عليه االعتراض صح منه النكاح

 له أجر كالزاين ملَّا مل اامع حلليلته ملا وضع شهوته يف حالل كان) الثالث(
وهذا املثال مأخوذ من حديث صحيح وارد يف . يضعها يف حالل كان عليه وزر

 . البخاري
واعلم أنه إذا ورد اعتراض على تعريف من التعاريف بأنه غري جامع لبعض 
األفراد وكان له جواب فالواجب أن يكون ذلك اجلواب إما بتحرير املراد من 

كون شامالً للصور املوردة على التعريف بأنه غري جامع هلا وحينئذ املعرف حبيث ال ي
 وإما بتحرير املراد يف تلك الصور حبيث يصح مشول ،يتساوى التعريف واملعرف

 وال خيفى عليك رد ،التعريف هلا فيحصل التساوي أيضا بني التعريف واملعرف
 .  واهللا أعلماألجوبة السابقة عن االعتراض الثالث إىل هاتني احلالتني

 تنبيه 
أو حذف ) مثل(االعتراض بقياس العكس وارد على التعريف سواء ذكر لفظ 

كما هو واضح جدا وإمنا نبهت عليه ألين رأيت من توهم أننا إذا جرينا على رأي 
قيل : ابن اهلمام وحذفنا لفظ مثل ال يرد هذا االعتراض أخذًا من قول املصنف

  .احلكماء غري متماثلني إخل
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) املنهاج(هذا متام القول يف شرح التعريف األول الذي ذكره البيضاوي يف 
 ). مجع اجلوامع(ولنشرع يف التعريف الثاين الذي هو لصاحب 

 :)مجع اجلوامع( البن السبكي يف )التعريف الثاين(
القياس محلُ معلوم على معلوم ملساواته يف علة حكمه : -رمحه اهللا تعاىل-قال 
 . عند احلامل

وقبل أن نتكلم على شرحه نبني أصله وكيف هذب ونقح حىت صار حبيث ال 
أصلُ هذا التعريف للقاضي أيب بكر الباقالين، : يرد عليه ما ورد على أصله فنقول

وعبارته على ما يف احملصول واألحكام والبحر احمليط للزركشي والربهان إلمام 
 حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات: (احلرمني

 هـ.ا). جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه
: وقد اختاره مجهور احملققني منا، وقال إمام احلرمني): احملصول(قال اإلمام يف 

هو سد ما قيل على صناعة : وقال الكيا. هو أقرب العبارات يف تعريف القياس
 . املتكلمني
معلوم على معلوم سبق ما يتعلق ) وقوله. ( املراد منه محل سيأيت حتقيق:)فقوله(

 . ما يف شرح التعريف األول
واإلثبات سبق بيان املراد منه . محل: متعلق بقوله. يف إثبات حكم هلما) وقوله(

 . أيضا، والضمري يف هلما يرجع إىل املعلومني ومها املقيس واملقيس عليه
 . يكون وجوديا ويكون عدمياأو نفيه إشارة إىل أن احلكم ) وقوله(
 ،بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه) وقوله(

 إشارة إىل أن اجلامع تارة يكون حكما شرعيا وجوديا أو عدميا، وتارة يكون 
فالصور العقلية باعتبار ذلك مثانية حاصلة من ضرب صوريت . صفة حقيقية كذلك

ملا إذا كان ) أربعة. ( اجلامع األربعة فيحصل مثانيةاحلكم الوجودي والعدمي يف أقسام
  :احلكم الشرعي وجوديا

اخلمر جنس ) ومثاله. (أن يكون اجلامع فيها حكما شرعيا وجوديا) األوىل(
فاحلكم الثابت بالقياس هو احلرمة وهو حكم وجودي . فيحرم التضمخ به كالبول

 . واجلامع حكم شرعي وجودي وهو النجاسة
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النبيذ مسكر فيحرم ) ومثاله. (أن يكون اجلامع فيها وصفًا حقيقيا) يةالثان(
فاحلكم الثابت بالقياس هو حرمة التناول وهو وجودي واجلامع . تناوله كاخلمر

 . وصف حقيقي وهو اإلسكار
النبيذ مسكر فيحرم ) ومثاله. (أن يكون اجلامع فيها وصفًا حقيقيا) الثالثة(

لثابت بالقياس هو حرمة التناول وهو وجودي واجلامع فاحلكم ا. تناوله كاخلمر
. أن يكون اجلامع فيها حكما شرعيا عدميا) الثالثة. (وصف حقيقي وهو اإلسكار

فاحلكم الثابت بالقياس هو إباحة . اخلل ليس بنجس فيباح التضمخ به كاملاء) ومثاله(
  .التضمخ وهو وجودي واجلامع حكم شرعي عدمي وهو عدم النجاسة

اخلل ليس مبسكر فيباح ) ومثاله. (أن يكون اجلامع وصفًا عدميا) الرابعة(
فاحلكم الثابت بالقياس هو إباحة التناول وهو وجودي . تناوله كاملاء والعسل

 . واجلامع وصف عدمي وهو عدم اإلسكار
  :وأربعة ملا إذا كان احلكم الشرعي عدميا

الكلب جنس ) ومثاله. (عيا وجودياأن يكون اجلامع فيها حكما شر) األوىل(
فاحلكم الثابت بالقياس عدم صحة البيع وهو عدمي . زيرـفال يصح بيعه كاخلن

 . واجلامع حكم شرعي وجودي وهو النجاسة
النبيذ مسكر فال حيل ) ومثاله. (أن يكون اجلامع فيها وصفًا حقيقيا) الثانية(

مع وصف وجودي وهو فاحلكم عدمي وهو عدم احلل واجلا. شربه كاخلمر
 . اإلسكار
الثوب املغسول باخلل ) ومثاله. (أن يكون اجلامع فيها حكما عدميا) الثالثة(

فاحلكم عدمي وهو عدم صحة . غري طاهر فال تصح الصالة به كاملغسول باملرق
 . الصالة واجلامع حكم عدمي وهو عدم طهارته

الصيب غري عاقل فال ) ثالهوم. (أن يكون اجلامع فيها وصفًا عدميا) الرابعة(
فاحلكم عدمي وهو عدم صحة تصرفه واجلامع وصف عدمي . يصح تصرفه كانون

 . وهو عدم العقل
واعلم أنا إذا نظرنا إىل أن املقيس واملقيس عليه قد يكونان موجودين أو 

 .معدومني مع اإلمكان أو االستحالة زادت الصور وال خيفى عليك استخراجها
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 . لق بشرح هذا التعريف إمجاالًهذا ما يتع
وقد اعترض عليه اإلمام يف احملصول واآلمدي يف األحكام باعتراضات ستة 

  :وزاد اآلمدي سابعا وزاد غريه ثامنا
أنه إن أراد باحلمل اإلثبات كان قوله يف إثبات حكم هلما ) األولاالعتراض (

ه فليبينه لنتكلم معه فيه، وهو ضائعا ال فائدة فيه بل هو تكرار حمض، وإن أراد به غري
إثبات مثل حكم : مع ذلك ال فائدة يف ذكره؛ ألن تعريف القياس يتم بأن يقول

 . معلوم إخل، فيلزم على كل حال ذكر قيد ال يتوقف شرح املاهية عليه فيكون عبثًا
 بأن املراد باحلمل االعتبار أو التسوية أو التشريك بينهما يف حكم :)وأجيب(
وقوله بعد ذلك يف إثبات حكم أو نفيه تفصيل لذلك املشترك فيه فهو زائد أحدمها 

 وفيه نظر ألن هذه املعاين للحمل جمازية فال ،على نفس التسوية فال يكون تكرارا
يصح دخوهلا يف التعريف وعلى تسليم صحته بدعوى أنه مشهور أو القرينة واضحة 

التعريف بدل احلمل فال وجه إن صح التصور بذكر واحد منها يف : يقال عليه
 .  ألنه موهم ما يلزمه التكرار وإن مل يكن فال تصح إرادا منه،للعدول عنها إليه

 يف إثبات حكم هلما يقتضي أن حكم األصل ثابت :ن قولهأ) االعتراض الثاين(
بالقياس كحكم الفرع مع أنه ليس كذلك، إذ لو كان كذلك لتوقف على القياس 

 . وقف عليه فيلزم الدورمع أن القياس مت
 أنا ال نسلم أن هذا الكالم يشعر بأن حكم :اآلمدي مبا حاصله) وأجاب(

 وفيه نظر ،األصل ثابت بالقياس بل يشعر بأن احلكم ثابت فيهما بالوصف اجلامع
 .  محل: يف إثبات حكم بقوله:فإن الظاهر تعلق قوله

 أن اإلثبات هلما معا :هالعضد تبعا لبعض شراح احملصول مبا حاصل) وأجاب(
إمنا حيصل بإثباته يف الفرع الثابت بالقياس، وليس املراد أن كل واحد منهما ثابت 

 . للكلية ال للمجموع) هلما(وفيه نظر فإن . بالقياس
أن القياس كما يثبت به احلكم تثبت به الصفة كما يف ) الثالثاالعتراض (
القياس أعم من الشرعي والعقلي مع أنه فله علم كالشاهد فإن ) اهللا عامل (:قوهلم

اقتصر يف التعريف على إثبات احلكم فإن أراد باحلكم ما يشمل الصفة كان ذكر 
وإن مل يرد باحلكم ما يشمل الصفة كان . الصفة مع احلكم يف اجلامع زائدا وتكرارا
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 . صالتعريف ناقصا فهو إما زائد أو ناق
 : من وجهني) وأجيب(
 . ا ال نسلم أن القياس جيري يف العقلياتأن) األول(
وهو على تسليم أنه جيري يف غري الشرعيات أنه إمنا اقتصر على احلكم ) الثاين(

 . ألن الكالم يف القياس يف الشرعيات فقط
 املعترب يف تعريف القياس ذكر اجلامع دون أقسامه هأن) الرابعاالعتراض (
 : ألمرين

 اجلامع لوجب ذكر أقسام احلكم كالوجوب  لو وجب ذكر أقسامهأن) األول(
واحلظر وأقسام الوجوب كاملوسع واملضيق، مع أنه مل يقل أحد بوجوب ذكر هذه 

 . األقسام
 وإن كان ال بد يف ،أن املاهية توجد منفكة عن كل واحد من األقسام) الثاين(

ا يف حتققها من وجود قسم منها وال شك أن ما تنفك عنه املاهية ال يكون معترب
بأنه ذكر أقسام اجلامع لزيادة اإليضاح ال على أنه ال بد منها يف ) وأجيب. (حقيقتها

 . حتقيق املاهية
لإلام وماهية كل شيء معينة واإلام ) أو(أن كلمة ) اخلامساالعتراض و(

 : من وجهني) وأجيب. (ينايف التعيني
 . بدواأنك علمت أن ذكر األقسام لإليضاح فالتعريف تام ) األول(
 . هاهنا للتنويع ال لإلام) أو(أن ) الثاين(
أن هذا التعريف ال يشمل القياس الفاسد ألن اجلامع إذا ) السادساالعتراض (

 .  قياس:ما حصل صح القياس مع أن الفاسد يقال له
 بأن املطلوب حتديد القياس الصحيح ألنه املعترب، كذا يف اآلمدي :)وأجيب(

 . يل يف السؤال من أن هذا التعريف ال يشمل الفاسدوميكن أن مينع ما ق
وهو لآلمدي أن إثبات حكم الفرع يتفرع على القياس ) السابعاالعتراض (

وهذا االعتراض أورده األسنوي على تعريف . فجعله ركنا يف تعريفه يستلزم الدور
 . البيضاوي وقد سبق الكالم عليه

أن املراد وجوب : تعريف حاصلهالعضد عنه جوابا خاصا ذا ال) وأجاب(
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يف إثبات حكم ليس متعلقًا ) فقوله(التسوية يف احلكم عند إثباته فيهما بذلك احلمل، 
 . حبمل وإمنا هو متعلق مبضمونه، وفيه نظر فإن الظاهر أنه متعلق حبمل كما سبق

أن قوله أو نفيه عنهما مستدرك ألن احلكم أعم من ) الثامناالعتراض (
 . سلباإلجياب وال

 أن املراد احلكم الشرعي ولو أردنا ما هو أعم فال نسلم :)واجلواب(
االستدراك؛ ألن املراد باحلكم حينئذ النسبة احلكمية اليت يراد إيقاعها وهو اإلثبات أو 
انتزاعها وهو النفي ال اإلسناد التام املتناول لإلجياب والسلب بقرينة إضافة اإلثبات 

 . العضدإليه كذا يف السعد على 
هذا متام ما يتعلق بتعريف القاضي، ولكونه على ما تراه مشكالً عدل عنه 

إنه عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة : اآلمدي يف األحكام إىل قوله
أن :  واعترض عليه ابن السبكي مبا حاصله،هـ.ا. املستنبطة من حكم األصل

 مبعىن احلمل ورد عليه ما أورده على تعريف االستواء إن كان مبعىن التسوية والتسوية
ويلزمه أيضا وضع . القاذي وكذلك إن كان االستواء غري التسوية يرد عليه ذلك

 وقد اعترض عليه بعضهم بأن هذا التعريف غري ،االستواء موضع التسوية ومها غريان
إن أصل : جامع؛ ألنه ال يشمل القياس املبين على العلة املنصوصة، وميكن أن يقال

هذا ليس بقياس عنده بل هو من باب االستدالل بالعموم والواقع أن اآلمدي صرح 
 . يف مواضع أن مثل هذا ليس قياسا

وحذف منه بعض مواطن ) مجع اجلوامع(ابن السبكي فقد هذبه يف ) وأما(
القياس محل معلوم على معلوم ملساواته يف علة حكمه عند احلامل، : اإلشكال فقال

: شارحه احمللي احلمل باإلحلاق يف احلكم، وقال العطار يف حاشيته ما نصهوفسر 
واملراد حبمل املعلوم على املعلوم إثبات حكمه له واملراد باإلثبات القدر املشترك بني 

 أعم من أن يكون إثباتا قطعيا أو ظنيا فيشمل كال قسمي القياس :العلم والظن أي
  .هـ.ا. املقطوع واملظنون

 ما قاله العطار يكون هذا التعريف مساويا لتعريف البيضاوي السابق من فعلى
غري فرق إال يف اللفظ فجميع ما قيل يف تعريف البيضاوي يقالُ يف هذا التعريف وقد 

لكن يف اآليات البينات البن قاسم ما خيالف ذلك فإنه بعد أن . سبق توضيحه
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أن احلمل : ب عنه مبا حاصلهاستشكل هذا التعريف بإشكال اآلمدي السابق أجا
 يف احلكم ال يف : اعتقاد املساواة أي: وجوب التسوية وقيل: معناه التسوية وقيل:قيل

ىن غري اإلثبات فال يرد على التعريف هذا اإلشكال، ومثله االعلة يعين وهذه املع
عتقاده إن احلمل الذي هو إحلاق اتهد مبعىن ا: العالمة الشربيين فإنه قال يف تقريره

وصرح أيضا يف موضع آخر أن احلمل ليس مبعىن اإلثبات وإن اعترض . املساواة
 لعدم قوله يف التعريف يف )يعين صاحب مجع اجلوامع(اآلمدي ال يرد على املصنف 

 . وإمنا يرد على تعريف القاضي فقط. إثبات احلكم
لرغم مما وأنت إذا تأملت وجدت أن احلق ما قاله العطار يف هذا املوضوع با

قاله اآلمدي والعضد يف شرح تعريف القاضي السابق إذ ال معىن لتسوية اتهد بني 
األصل والفرع يف احلكم إال اعتقاده املساواة، وقد علمت أن اإلثبات معناه االعتقاد 
فاملعاين متحدة وتعريف ابن السبكي مساو لتعريف البيضاوي فريد عليه ما ورد على 

كالما ) مجع اجلوامع(واعلم أن لتقي الدين السبكي والد صاحب تعريف البيضاوي، 
 قد خيالف ما قلناه، نقله ابن قاسم يف آياته فانظره، واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع

 . واملآب
 :التعريف الثالث البن احلاجب

 .هـ.ا. القياس مساواة فرع ألصل يف حكمه: -رمحه اهللا-قال 
يه من االعتراضات الثالثة اليت وردت على تعريف  وهذا التعريف ال يرد عل

 . البيضاوي سوى االعتراض األخري وهو عدم مشوله لقياس العكس والداللة وغريمها
هو ما سبق وقد علمت أن هذا التعريف للقياس مبعىن الدليل ) واجلواب(

ذا وقد سبق ه. للمجتهد ومل ينظر فيه إىل أن استعماالت القياس مبعىن فعل اتهد
املوضوع موضحا فال حاجة إىل اإلعادة، والكالم يف مشوله القياس الصحيح والفاسد 
على رأي املصوبة واملخطئة كالكالم يف تعريف البيضاوي فتذكر، إال أنه يرد على 
هذا التعريف خاصة أن فيه دورا ألن كون هذا أصالً وذاك فرعا ال يتصور إال بعد 

 . فه يلزمه الدورتصور القياس فأخذمها يف تعري
 بأن املراد ما ذات األصل وذات الفرع أي حمل احلكم :عن ذلك) وأجيب(

. بقطع النظر عن الوصف العنواين، واملوقوف على القياس وصفًا األصلية والفرعية
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بقي أنه يرد عليه أيضا أن التعبري باألصل والفرع يوهم اختصاص القياس باملوجودات 
 . صاحب املنهاج واهللا أعلمكما سبق يف شرح تعريف 

هذا متام الكالم يف هذه التعاريف الثالثة للقياس اليت هي أحسن التعاريف وقد 
 يف :القياس بذل اجلهد: ذكروا له تعاريف كثرية معظمها فاسد فسادا بينا مثل قوهلم

. هو العلم عن نظر: هو الدليل املوصف إىل احلق، وقوهلم: استخراج احلق، وقوهلم
 . هذه التعاريف تشمل النص واإلمجاع واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآبفإن 

 :تتمة يف أمور تتعلق بتعريف القياس
زاد بعضهم يف تعريف القياس قيدا وهو أن ال تكون العلة املشتركة ) األول(

وإمنا زاده . بني األصل والفرع مدركة من النص على حكم األصل مبجرد فهم اللغة
ج داللة النص عند احلنفية ومفهوم املوافقة عند الشافعية، والواقع أن املدلول ليخر

عليه داللة نص عند احلنفية، والذي يسمى مفهوم موافقة عند غريهم حصل فيه 
بالقياس والقائلونَ بأنه مدلول عليه باللفظ : مدلول عليه باللفظ وقيل: خالف فقيل

 . ا ملا يشمله ويشمل املدلول عليه داللة نصاختلفوا فقيل إنه منطوق نقل اللفظ عرفً
 -رضي اهللا عنه-فإن جرينا على أنه بالقياس كما نقل عن اإلمام الشافعي 

وجرى عليه اإلمام الرازي فال حاجة إىل هذا القيد بل جيب حذفه إلدخال مثل هذا 
 . القياس الذي يسمى عند القائلني به بالقياس اجللي

ق فال حاجة إىل هذا القيد أيضا إذ ال يوجد على هذا وإن جرينا على أنه منطو
  .فرع وال أصل وال إحلاق فهو خارج بدون هذا القيد

وداللة اللفظ على املفهوم تسمى داللة -وإن جرينا على أنه مفهوم موافقة 
 :انتقالية بالتنبيه باألدىن على األعلى أو العكس وهي تشبيه الداللة االلتزامية بل قيل

 فال حاجة أيضا إىل هذا القيد إذ املفهوم مدلول اللفظ بطريق االنتقال -تزاميةإا ال
 . كاالنتقال من امللزوم إىل الالزم من غري إحلاق

وداللة النص -وإن جرينا على أنه مدلول عليه داللة نص كما هو رأي احلنفية 
للفظ  وضع ا:عندهم هي إحلاق مسكوت مبنطوق لعلة يفهم كل من يعرف اللغة أي

 حنتاج إىل زيادة هذا القيد إلخراج داللة هذا -ملعناه أن احلكم يف املنطوق ألجلها
النص ألا ال تفترق عن القياس إال به، ولذلك جند احلنفية هم الذين يزيدونَ هذا 
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قال اهللا : القيد، وجيدر بنا أن نذكر مثاالً يوضح األقوال السابقة بتطبيقها عليه فنقول
فهذا اللفظ يدلُ حبسب أصل وضعه على  ]٢٣: اإلسراء[ أف  تقل هلمافال: تعاىل

 . املنع من التأفيف فقط
غريه من أنواع اإليذاء كالضرب فال يدلُ عليه اللفظ حبسب أصل ) وأما(
فالقائلونَ بأن املنع من الضرب وغريه من باقي أنواع اإليذاء مستفاد من . وضعه

ن اللفظ نقل عرفًا من املنع من التأفيف إىل املنع إَ :لوناللفظ على أنه من املنطوق يقو
أو اللفظ استعمل يف املنع من اإليذاء مطلقًا جمازا من إطالق . من اإليذاء مطلقًا

 .  ال تؤذمها:اخلاص وإرادة العام فكأنه قال
ن اللفظ باق على إ :والقائلونَ بأنه مستفاد من اللفظ على أنه مفهوم يقولونَ

 منطوقه املنع من التأفيف إال أنه نبه باملنع من التأفيف الذي هو أدىن على حاله وإن
 . غريه الذي هو أعلى فينتقل الذهن منه إليه

ن اللفظ باق حباله من إ :والقائلون بأنه مستفاد من اللفظ بداللة النص يقولونَ
 علة املنع  إال أن كل من يعرف اللغة يفهم أن،غري نقل وأن منطوقه املنع من التأفيف

. من التأفيف هي اإليذاء فيلحق به مجيع باقي أنواع اإليذاء من الضرب وغريه
وكذلك من قال بالقياس، فإن الفرق بني داللة النص والقياس اجللي كالفرق بني 
اسم اجلنس وعلم اجلنس وسيأيت هذا املبحث يف عدة مواضع وسنتكلم عليه يف كل 

 . موضوع مبا يناسبه واهللا أعلم
ذكر العالمة الشربيين يف تقريره على مجع اجلوامع أن حقيقة القياس ) الثاين(

معلومات تصديقية تفيد إثبات حكم يف جزئي لثبوته يف آخر ألجل معىن مشترك 
بينهما مؤثر يف ذلك احلكم، واملراد باجلزئي ما يشمله املعىن املشترك سواء كان 

 من أن االستدالل إما باشتمال أمر ثالث حمموالً عليه أو ال على ما يف شرح املواقف
 أن املساوي للشيء يف العلة :ولعل هذه املعلومات حنو:  مث قال الشربيين،عليهما

املؤثرة يلزم أن يكون حكمه حكمه إذ لو مل يكن حكمه حكمه ملا كانت مؤثرة فيه 
 وأن خصوصية األصل ليست شرطًا ،وأا مؤثرة بنص الشارع يف بعض املواضع

  .هـ.ا. خصوصية الفرع ليست مانعا وهذه ترجع للمساواةو
 يرجع إىل - كما علمت-حاصل القياس يف نظر األصوليني) الثالث(
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االستدالل حبكم شيء على شيء من غري أن يكون أحدمها أعم من اآلخر ويسمى 
ذلك عند علماء املنطق بالتمثيل، وخيصون اسم القياس باالستدالل حبكم العام على 

 .  اخلاص كما أم خيصون اسم االستقراء باالستدالل حبكم اجلزئي على الكليحكم
االستدالل حبكم جزئي على آخر، وهو : فعندهم أنواع االستدالل ثالثة

القياس األصويل ويسمى بالتمثيل، واالستدالل حبكم جزئي على كلي ويسمى 
تسمية : قال الغزايل. باالستقراء، واالستدالل حبكم كلي على جزئي ويسمى بالقياس

املنطقيني هلذا القياس ظلم على االسم وخطأ على الوضع، فإن القياس يف وضع 
 ألنه محل فرع على أصل لعلة جامعة وإطالقه ،اللسان يستدعي مقيسا ومقيسا عليه

  .هـ.ا. على غري هذا خطأ
  وال خيفى أن،وفيه نظر فإن القياس من معانيه االعتبار واإلصابة كما سبق

 . التناسب حاصل بني هذين املعنيني وبني ما اصطلح عليه املنطقيون واهللا أعلم
ذكر يف البحر احمليط أن لفظ القياس مشترك يطلق تارة على الرأي ) الرابع(

وهذا ننكره ويتعرض . الشرع إما توقيف أو قياس: احملض املقابل للتوقيف حىت يقال
الشرع ينقسم إىل ما : قابل التعبد حىت يقاللتشنيع الظاهرية، ويطلق تارة على ما ي
 وكالمها توقيف لكن نسمي ما عقل معناه ،يعقل معناه وإىل تعبد كرمي اجلمار

قياسا ملا انقدح فيه من املعىن املعقول وهذا هو الذي نقول به، وهو ذا املعىن أحد 
 . نوعي التوقيف وليس مقابالً له

كتاب املعتمد أليب احلسني البصري أن ذكر يف البحر احمليط عن ) اخلامس(
 كان يسمي القياس استدالالً ألنه فحص ونظر ويسمي -رضي اهللا عنه-الشافعي 

االستدالل قياسا لوجود التعليل فيه، وحكي عن صاحب الكربيت األمحر أن بعضهم 
 أنه قال يف -رضي اهللا عنه-القياس واالجتهاد واحد، وعن الشافعي : كان يقول
 . هـ املقصود منه.ا.  القياس هو االجتهاد:الرسالة

وال خيفى أن ظاهر هذا الكالم مشكل فإن املعروف أن االجتهاد أعم ألنه 
عبارة عن بذل الوسع يف استنباط األحكام الشرعية من األدلة أعم من أن يكون ذلك 

 إال أن) اللهم(بطريق القياس أو النظر يف العمومات والناسخ واملنسوخ وغري ذلك، 
فإن القياس أعظم أنواع االجتهاد )  احلج عرفة:مثل(يكون الغرض من ذلك املبالغة 
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شأنا وأدقها سرا كما أن الوقوف بعرفة أعظم مناسك احلج، هذا متام القول يف 
حقيقة القياس ولنشرع يف إثبات حجيته وقد رمسنا له الباب األول وإمنا قدمناه على 

س حجة فال يكون دليالً لألحكام وال وجه للبحث عنه غريه ألنه إذا مل يثبت أن القيا
 . يف علم األصول واهللا أعلم
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 الباب األول
ورد شبههم، ويف بيان  املخالفة يف ذلك يف إثبات أن القياس حجة، وبيان الفرق

 القياس من أصول الفقه أن



 ٤٧ نرباس العقول

 :وينحصر يف مقدمة وفصلني وخامتة
اعلم أن حاصل القياس على ما علمت : رير حمل للنـزاعأما املقدمة ففي حت

إثبات حكم األصل يف الفرع ملشاركته له يف علة حكمه، مث إن للنـزاع يتحرر من 
 : جهات ثالثة

القياس ويكون يف األمور الدنيوية ويف الدينية والعقلية واللغوية ) اجلهة األوىل(
حجة فيها كما قاله اإلمام وإن نازعه أما األمور الدنيوية فال خالف يف أن القياس 

غريه يف حكاية االتفاق مستدالً بأن أدلة املخالفني يف غريه جارية فيه وأن اإلحاطة 
باملخالف عسرة، ومثال األمور الدنيوية األدوية واألغذية وقد صور العطار يف 

ا كأن يكون دواء هذا املرض عقار: حواشيه على مجع اجلوامع القياس فيها بقوله
حارا فيفقد فيأيت الطبيب مبا مياثله يف احلرارة مثالً ملوافقة كل منهما ملزاج املرض 

ومثل ذلك األغذية، ووجه كونه دنيويا أنه ليس املطلوب به حكما . املخصوص
والقياس عند األطباء ركن : شرعيا بل ثبوت نفع هذا الشيء لذلك املرض، مث قال

  .هـ.ا.  أنفع وأسلم عندهم من التجاربجليل من أركان قواعد الطب وهو
فاملقيس على ما قاله، العقار املوجود واملقيس عليه العقار املفقود واجلامع 
احلرارة املناسبة للمرض املخصوص واحلكم النفع يف دواء ذلك املرض، وعلى ذلك 
يكون معىن كون القياس حجة فيها أنه حجة صناعية اقتضتها صناعة الطب يسترشد 

الطبيب ملداواة األمراض مثالً واستمدادها من العقل، وليس هو حجة شرعية من ا 
قبل الشارع، وحيتمل أن يكون حجة من قبل الشارع وضعها إلرشاد اخللق لإلقدام 
على ما ينفعهم واتقاء ما يضرهم، وعلى كل حال فليس الثابت ذا القياس حكما 

هذا املقام أوىل مما قرره العالمة الشربيين شرعيا، وبذلك تعلم أن ما قاله العطار يف 
لعل معىن كونه حجة فيها أنه جيوز مداواة نفسه أو غريه مبا يظن : فإنه قال ما نصه

ضرره لوال القياس وحيرم خمالفته باستعمال ما دل على أن فيه ضررا، وذلك ألن 
 يف عبارته تقتضي أنه حجة شرعية إلثبات حكم شرعي وبذلك يرجع إىل القياس

ن القياس أثبت أن هذا العقار ال ضرر فيه أو فيه إ: الشرعيات، اللهم إال أن يقال
ضرر مث تبعه جواز التعاطي أو حرمته من غري أن يكون هذان احلكمان مستفادين من 

 بل مها مأخوذان من النصوص احلاظرة لتعاطي ما فيه ضرر واملبيحة لتعاطي ،القياس
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 . ما ال ضرر فيه واهللا أعلم
وأما القياس يف غري األمور الدنيوية فقد وقع للنـزاع يف حجيته فيها غري أن 

وملَّا كان املقصد األصلي لألصويل هو . لكل منها خالفًا خاصا وخمالفني بأدلة خاصة
القياس يف األمور الشرعية قدمنا الكالم عليه وسنبالغ يف إيضاح للنـزاع فيه مع 

حجيته وبعد تتميم البحث فيه نذكر اخلالف يف الباقي اإلفاضة يف إقامة األدلة على 
 . يف خامتة الباب إن شاء اهللا تعاىل

 : القياس يتوقف على مقدمتني) اجلهة الثانية(
 .أن نعتقد أن احلكم يف األصل معلل بوصف) إحدامها(
أن نعتقد حصول ذلك الوصف بتمامه يف الفرع، فإذا كانت هاتان ) والثانية(

يتني فال نزاع بني العقالء يف صحته ويف أنه حجة، وإن كانتا ظنيتني أو املقدمتان قطع
 -رمحه اهللا-كذا قال اإلمام الرازي . إحدامها قطعية واألخرى ظنية فهو حمل اخلالف

ويف البحر احمليط للزركشي أن املفهوم من كالم الغزايل أنه إذا كانت األوىل قطعية 
يضا، فيتخلص من ذلك أنه إذا كانتا ظنيتني أو والثانية ظنية فليس من حمل اخلالف أ

األوىل ظنية والثانية قطعية فهو حمل خالف باتفاق اإلمام والغزايل وإن كانتا قطعيتني 
فهو حمل وفاق باتفاقهما، وإن كانت األوىل قطعية والثانية ظنية فمن حمل الوفاق عند 

 . الغزايل ومن حمل اخلالف عند اإلمام
أخلص عبارة الغزايل من املستصفى يف هذا املوضوع فإن هذا وقد رأيت أن 

أن العلة يف ) اعلم: ( ما خالصته مع زيادات مناسبة-رمحه اهللا-قال . فيها فوائد مجة
 ما أضاف الشارع احلكم إليه وناطه به ونصبه عالمة :الشرعيات مناط احلكم أي

يف خترجيه ) وإما( يف تنقيحه )وإما(يف حتقيقه ) إما( واالجتهاد يف ذلك املناط ،عليه
 . واستنباطه

كما لو نص الشارع أو أمجع على علة حكم مث يقع االجتهاد يف ) فاألول(
نص الشارع يف النفقات : وجود تلك العلة وحتققها يف شيء ليثبت احلكم له فمثالً
 أنه  فإذا ما أدى االجتهاد إىل،على الكفاية مث حيصل االجتهاد يف املقدار الذي يكفي

الرطل كان هو الواجب فالكفاية معلومة بالنص وكون الرطل كافيا إمنا حصل 
باالجتهاد، ومثل ذلك تعيني اإلمام األعظم والوالة والقضاة فإن الشارع بني بالنص 
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تعيني زيد أو عمرو لذلك فإمنا يكون ) أما. (الشروط اليت ينبغي أن يكونوا عليها
 يف قيم املتلفات وأروش اجلنايات وطلب املثل يف وكذلك إجياب املثل. باالجتهاد

جزاء الصيد، ومن هذا القبيل أيضا االجتهاد يف القبلة وحكم القاضي بقول الشهود 
 . وال خيفى عليك توجيه ذلك مما سبق

وهذا النوع ال خالف فيه بني األمة كيف ال وهو : -رمحه اهللا-قال الغزايل 
 على عدالة كل شخص وكفايته وهو نوع ضرورة كل شريعة الستحالة التنصيص

 .اجتهاد وليس بقياس ألنه ال خالف فيه والقياس خمتلف فيه
الثاين وهو تنقيح املناط فكما لو أضاف الشارع احلكم إىل سبب وناطه ) وأما(

به وتقترن به أوصاف ال مدخل هلا يف اإلضافة فيجب حذفها عن درجة االعتبار 
ا يكون باالجتهاد ولذلك وقع اخلالف بني اتهدين  وهذا احلذف إمن،فيتسع احلكم

 كما يف قصة األعرايب الذي واقع أهله يف ةفيما حيذف من األوصاف وفيما يبقى عل
رضي -فالشافعي .  وقص عليه ذلك فأمره بالكفارةار رمضان فجاء إىل النيب 

خصية  اعترب مناط احلكم هو جمرد الوقاع يف ار رمضان وحذف ش-اهللا عنه
 وكذلك حذف كونه أعرابيا وجعل غريه ،األعرايب وجعل غريه مثله يف هذا احلكم

وحذف كون اليت واقعها أهله وجعل غريها مثلها، وحذف . من األعجمي مثالً مثله
 زاد عليه -رضي اهللا عنه-وأبو حنيفة . خصوصية اليوم والشهر واعترب غريمها مثلهما
قال .  من اإلفطار باألكل والشرب مثلهفحذف خصوصية الوقاع واعترب غريه

  .وهذا النوع أقر به أكثر منكري القياس، زاد اآلمدي وهو دون األول: الغزايل
الثالث وهو ختريج املناط فكما لو نص الشارع على حكم من غري أن ) وأما(

يبني مناطه فيستنبط بالرأي والنظر كشرب اخلمر فالشارع نص على حرمته من غري 
علته فاستنبطت علته وهي اإلسكار باالجتهاد والنظر فصح إحلاق النبيذ به ألنه بيان ل
وهذا هو االجتهاد القياسي الذي عظم فيه اخلالف : -رمحه اهللا-قال الغزايل . مسكر

 . -رمحه اهللا تعاىل-وأنكره أهلُ الظاهر إىل آخر ما قال 
 أورده من األمثلة والظاهر أن النوع األول وهو حتقيق املناط ال ينحصر فيما

 بل منه ما لو نص الشارع على حكم يف نوع ونص ،اليت ليس فيها قياس كما قال
أو أمجع على علته فيقع االجتهاد يف حتقيق تلك العلة يف نوع آخر فيلحق بالنوع 
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األول يف حكمه وذلك قياس، وصريح ما نقله الزركشي عنه سابقًا أن هذا أيضا ال 
 بل قد يكون حتقيق املناط بعد ختريج املناط كما لو نص ،امخالف فيه خالفًا لإلم

الشارع على حكم فاستنبطت علته مث يقع االجتهاد يف حتقيقها ووجودها يف نوع 
 . آخر وهذا فيه خالف وقد صرح بذلك اآلمدي

  :وبعد ذلك فهاهنا أمران
بنفي مقتضى كالم اإلمام والغزايل أن القياس اجللي وهو ما قطع فيه ) األول(

الفارق ال خالف فيه وبذلك صرح صاحب املنهاج، وإن كان يف حكاية أقوال 
املخالفني يف احلجية أطلق للنـزاع ومل يقيده بغري اجللي واعترض عليه األسنوي بأن 
مقتضى ما ذكره فيما سيأيت من أن القياس اجللي مل ينكره أحد ختصيص مذهب 

  .هـ.ا. بعة بغري اجلليشداود وال
ما ذكره املصنف بعد من أن القياس اجللي مل ينكره : ابن السبكي فقال) وأما(

 يف مقام حكاية األقوال :هـ أي.ا. أحد فمدخول ولو صح لكان واردا عليه هنا
فإنه أطلق للنـزاع يف القياس من غري ختصيص باجللي، ويف العطار نقالً عن ابن 

 رسالة لداود مل ينكر فيها القياس ر علىثأنه ع) األشباه والنظائر(السبكي يف كتابه 
اجللي ألنه مساه استدالالً؛ وهلذا نسب إليه يف مجع اجلوامع عدم إنكاره له، ويف البحر 

ذهب أهلُ الظاهر إىل إبطال القول : احمليط عن ابن حزم أنه قال يف كتاب األحكام
عض منكري ذهب ب: بالقياس مجلة وهو قولنا الذي ندين اهللا به، مث قال ما خالصته

وهذا ال يقول به داود وال أحد من أصحابنا . القياس إىل القول به يف منصوص العلة
  .هـ.ا. وإمنا هو قول من ال يعتد به من مجلتنا كالقاشاين وضربائه

وصرح ابن حزم يف كتاب النكت الذي ألفه يف إبطال القياس والرأي والتعليل 
يف من أنواع اإليذاء ليس مستفادا من واالستحسان والتقليد بأن حترمي غري التأف

بل هو مستفاد من قوله  فال تقل هلما أف : القياس على التأفيف احملرم بقوله تعاىل
 وقل رب ارمحهما : وقوله تعاىل،]٢٣: اإلسراء[وبالوالدين إحسانا  :تعاىل

 .]٢٣: اإلسراء[ وقل هلما قوالً كرميا :ومن قوله تعاىل ]٢٤: اإلسراء[
 :تعاىل ودون الذرة ليس مستفادا من القياس على الذرة املنصوص عليها يف قوله

ا يرها يره ومن يعمل مثقال ذرة شرفمن يعمل مثقال ذرة خري ]٨، ٧: الزلزلة[ 



 ٥١ نرباس العقول

     .]١٩٥: آل عمران[إين ال أضيُع عمل عامل منكم:وإمنا هو مستفاد من قوله تعاىل
  كسبتاليوم جتزى كل نفس مبا ]إىل غري ذلك من أمثال هذين وهو  ]١٧: غافر

ومجلة القول يف ذلك أن النقل عن داود قد . صريح يف إنكاره القياس اجللي أيضا
اضطرب والظاهر أنه ال ينكر القياس اجللي، وكذلك غريه إال ابن حزم وإن مل 

 . يسموه قياسا بل استدالالً
ني كالمي من أطلق للنـزاع يف وحنن إذا استثنينا ابن حزم أمكننا اجلمع ب

) كصاحب املنهاج(القياس تارة وصرح بأن القياس اجللي ال خالف فيه تارة أخرى 
 بل اعترب احلكم املستفاد منه ،فإنه حينما أطلق للنـزاع مل يعترب القياس اجللي قياسا

 خالفًا مدلوالً عليه باأللفاظ وحينما صرح باالتفاق نظر إىل أنه قياس، والواقع أن فيه
ابن حزم فال يصح أن يعتد خبالفه يف هذا ) وأما( قياسية، : داللته لفظية وقيل:قيل

ال  ال تقل هلما أف : املوضوع فإين ما كنت أعتقد أن عاقالً يقول إن قوله تعاىل
يستفاد منه حترمي غري التأفيف من أنواع اإليذاء ال بطريق القياس وال بداللة اللفظ 

كالمه السابق واهللا أعلملوال أين رأيت  . 
 حجة ذكر يف البحر احمليط أن القياس الصادر من النيب ) األمر الثاين(

باالتفاق ألن مقدماته قطعية، وال خيفى أن ذلك إمنا يتصور إذا قلنا جبواز االجتهاد 
 لتعليم األمة  فإن القياس نوع منه، اللهم إال إذا كان صدور القياس منه للنيب 
 . ا من طرق االجتهاد ال لتعرف احلكم فال يتوقف ذلك على جواز االجتهادطريقً

.  ال خيلو إما أن يكون حجة لنا أو له  القياس الصادر منه ):فإن قيل(
 على كونه قياسا بل هو فإن كان حجة لنا فال تتوقف حجية ما يصدر عن النيب 

س فقدان النص من كتاب أو على أن من شرط القيا. حجة سواء كان قياسا أو غريه
 فال  يعترب بالنسبة إلينا سنة، وإن كان حجة له سنة، والقياس الصادر من النيب 

 على القياس إذ ما ينطق به وحي من اهللا تعاىل يتوقف بيان األحكام الشرعية منه 
 . ]٤: النجم[ إن هو إال وحي يوحى فإنه ال ينطق عن اهلوى 

)ا أن صدور القياس من النيب  سبق أننا قررن:)قلت مبين على جواز 
 لألحكام ال يتوقف على وحي من اهللا  وذلك يقتضي أن بيانه االجتهاد له 

 بل ال مانع من أن يكون حجة لنا تعاىل فال مانع من أن يكون القياس حجة له 
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  على أن اشتراط فقدان النص من الكتاب،ويكون قياسا باعتبار وسنة باعتبار آخر
 . والسنة إمنا يعقل إذا كانت السنة غري القياس فتأمل وحرر هذا املوضوع

إذا عرفت موطن الوفاق وموطن للنـزاع يف القياس على ) اجلهة الثالثة(
اجلملة فاعلم أن عبارات األصوليني ختتلف يف حكاية هذا للنـزاع، فمنهم من حيكيه 

نهم من حيكيه بعنوان التعبد  وم،القياس حجة أو غري حجة: بعنوان احلجية فيقول
 . -واقع أو ال-التعبد بالقياس جائز أو ال : فيقول

وحنن اآلن نريد أن نبني معىن هاتني العبارتني ليظهر هل تتالقيان على حمل 
  .؟واحد أو ال

حجية القياس فاملعقول يف معناها أن القياس أصل ودليل نصبه الشارع ) أما(
وقال اإلمام يف ، ستنباط احلكم الشرعي كالكتاب والسنةليستنبط منه من هو أهل لال

املراد من قولنا القياس حجة أنه إذا حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه : احملصول
 فهو مكلف بالعمل به يف نفسه ومكلف بأن يفيت ،الصورة مثل حكم تلك الصورة
حملصول معناه كما نقله عنه األصفهاين يف شرح ا: غريه به، وقال يف الرسالة البهائية

 . أنه جيب عليه أن يعتقد أن حكم أحد املعلومني مثل حكم اآلخر
وال خيفى أن هذين التفسريين حلجية القياس إمنا مها باعتبار الالزم إذ يلزم من 
اعتبار الشارع للقياس دليالً وأصالً للحكم التكليف بالعمل بذلك احلكم ووجوب 

ك فقد خيطر بالبال مناقشة على هذين اعتقاد تساوي املعلومني فيه، وبعد ذل
 :فنييالتعر

 : التعريف األول فمن وجهني) أما (
فهو مكلف بالعمل به بإلزام ما فيه : أنا إذا فسرنا التكليف من قوله) األول(
 على ما هو الراجح يف تفسريه ال يشمل ما لو كان احلكم املستنبط من القياس ةكلف

إال أن يراد بالعمل أن يعتقد أنه حكم اهللا ) اللهم(لعمل به  فإنه غري ملزم با،ندبا مثالً
إذا فسرنا التكليف بطلب ما ) أما (،مث يكون العمل حبسبه واجبا أو مندوبا أو غريمها

 . فيه كلفة على ما هو مذهب القاضي فلم خيرج منه إال اإلباحة واخلطب فيها سهل
ل إليه وإمنا يوصل إىل أن القياس أن بعض األدلة اآلتية ال يوص) الوجه الثاين(

مبعىن فعل اتهد مكلف به، وجياب عنه بأنه ميكن أن يضم إليها ما جيعلها صاحلة 
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 . للتوصل إليه كما سيأيت يف تقريرها إن شاء اهللا تعاىل
التعريف الثاين فيشكل عليه ما سبق من أم عرفوا القياس بإثبات مثل ) وأما(

 وفسروا اإلثبات باالعتقاد فيتحد ، اآلخر الشتراكهما يف العلةحكم أحد املعلومني يف
أجيب ) فإن. (معىن القياس ومعىن احلجية ويكون احلكم يف قولنا القياس حجة لغوا
 . بأنَّ القياس معناه االعتقاد واحلجية معناها وجوب االعتقاد فيتغايران

مل مع هذا ال  هب أن األمر كذلك ولكن ال خيفى أن احل:للمجيب) قلنا(
.  هو املساواة يف العلة-القياس حجة-: معىن له، فالتحقيق أن املراد بالقياس من قوهلم

وقد وضحنا سابقًا أن معىن احلجية أنه أصل ودليل من قبل الشارع الستنباط احلكم 
الشرعي منه كالكتاب والسنة، وأن هذا التعريف الذي ذكره اإلمام إمنا هو بالالزم، 

القياس أصلٌ ودليل لألحكام الشرعية من قبل الشارع : كون املعىنوعلى ذلك ي
 . ويلزمه وجوب اعتقاد تساوي املعلومني يف احلكم واهللا أعلم

أنه عبارة عن ) أحدمها: (التعبد بالقياس فاختلفوا يف معناه على قولني) وأما(
هذا املعىن هو ما  و،)أعين إجياب اهللا إلحلاق الفرع باألصل(إجياب اهللا لنفس القياس 

 ويتعني عليه أن يكون املكلف ،جرى عليه اآلمدي وبعض شراح خمتصر ابن احلاجب
  :بذلك هو اتهد خاصة، وفيه أحباث

 أنه ال جيري على أن القياس هو املساواة بل يتعني عليه أن يكون فعل :األول
 . ب إذ املساواة ليست من أفعال املكلفني فال يتعلق ا إجيا؛اتهد

ال يظهر عليه جعل هذه املسألة من املسائل األصولية وإمنا يظهر : الثاين
 . اعتبارها مسألة فقهية فرعية إذ موضوعها فعل املكلف وحمموهلا احلكم الشرعي

 . أنه ال يتناسب مع التعبري باحلجية بالنسبة لنفس اتهد: الثالث
قرر يف خامتة الباب من  مقتضاه أن القياس واجب فقط مع أن اآلمدي :الرابع

إحكامه أن القياس واجب ومندوب، والواجب قسمان واجب على بعض األعيان 
وذلك يف حق كل من نزلت به نازلة من القضاة واتهدين وال يقوم فيها غريه 
مقامه، وواجب على الكفاية إذا قام كل واحد من اتهدين مقام اآلخر يف تعريف 

س، وأما املندوب فهو القياس فيما جيوز حدوثه من الوقائع حكم اهللا فيما وقع بالقيا
ومل حيدث بعد وإمنا ندب القياس ليكون احلكم معدا لوقت احلاجة، وميكن أن جياب 
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بأنه ليس املقصود من تعبد اتهد بالقياس حتصيله فحسب إذ ليس هو من العبادات 
 يترتب عليه من العمل مبقتضاه بل املقصود منه ما. اليت تقصد لذاا كالصالة والصوم

لنفس اتهد وملن يقلده وحينئذ يرجع باعتبار هذا الالزم إىل املعىن الثاين اآليت ويتفق 
 . مع التعبري باحلجية، ويظهر جعله مسألة أصولية على ما سيتضح يف بيان املعىن الثاين

 فيه فإن من أما إنه ال جيري على أن القياس هو املساواة فذلك مسلم وال ضرر
فسر التعبد ذا التفسري يعرف القياس مبا هو فعل اتهد على حنو ما سبق أو يقدر 

 .  أعلمهللا بإظهاره أو حنو ذلك وا: التعبد بالقياس أي:مضافًا يف قوهلم
 أن املراد بإجياب القياس إجيابه يف اجلملة يعين يف :فجوابه) وأما البحث الرابع(

اهللا فيما نزل من الوقائع عليه وليس املراد أن اهللا أوجبه على وقت يتوقف بيان حكم 
 . اتهدين مطلقًا احتيج إليه أو مل حيتج وذلك واضح واهللا أعلم

يف معىن التعبد أنه عبارة عن وجوب العمل مبقتضى القياس ) القولُ الثاين(
اوي يف وهذا ما جرى عليه اإلمام يف احملصول، والعضد يف شرح املختصر، والبيض

وعليه يكون املكلف بذلك اتهدين ومجيع املقلدين هلم، وال خيفى أنه ال . املنهاج
 فإنه يتناسب بالنظر لذاته مع التعبري ،يرد على هذا املعىن ما ورد على املعىن األول

باحلجية إذ املقصود من كون القياس حجة على ما علمت أن يعمل مبقتضاه ويتمشى 
 اإلمجاع حجة : وهو أقرب إىل مقاصد الفن مثل قوهلمعلى كل تعريف للقياس

هذا املعىن أقرب إىل مقاصد الفن ومل نقل : وخرب الواحد حجة، وإمنا قلنا تبعا للسعد
يكون عليه من املقاصد حقيقة ألن موضع األصول هو األدلة والقياس ال يكون أحد 

صول نظر إىل أن ولعل من اعتربها من مقاصد علم األ. األدلة حىت تثبت حجيته
موضوع املسألة القياس وهو يف ذاته أو باعتبار ما يؤل إليه أحد األدلة، وإمنا يرد عليه 

 . ما ورد على التعريف األول لإلمام الذي أورده ملعىن احلجية واجلواب هو اجلواب
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكمال بن اهلمام اعترب يف حتريره موضوع املسألة 

 واستشكل الوجهني ، بطلب املناط للحكم ليحكم يف حماله حبكمهتكليف اتهد
 :األولني يف معىن التعبد

األول فبأنه ال يصح على القول بأن القياس هو املساواة وهو ظاهر كما ) أما (
   .سبق



 ٥٥ نرباس العقول

إن فيه قصورا عن املقصود، وبني شارح حتريره نقالً عنه : وأما الثاين فقال
أن معىن ما قالوه إذا مت القياس فاعمل مبقتضاه ومقصود : وجه القصور مبا حاصله

 . املسألة انظر ليظهر لك يف الواقع قياس أو ال
وهذا حمل آخر للوجوب غري األول، وإن كان الغرض من استكشاف احلال 

 وال خيفى عليك أن بعض األسئلة اليت وردت على ،هـ.ا. املأمور به هو العمل به
 . على ما قاله الكمالاملعىن األول للتعبد ترد 

زاع يعترب من املقدمات اليت ـإن ما ذكره موضوعا للن: وبعد فيمكن أن يقال
يتوقف عليها وجود متعلق التعبد باملعىن األول، وذلك ألن إحلاق الفرع باألصل يف 
احلكم ملساواته يف العلة موقوف على استخراج تلك العلة إن مل تكن ظاهرة بنص أو 

 وإذا كان كذلك فالتكليف باإلحلاق تكليف ،في مالحظتها للمجتهدإمجاع وإال فيك
بطلب املناط كما قرر يف أمثاله فلم يبق معنا إال أنه هل يطلق على هذا اإلحلاق الذي 
هو فعل اتهد قياس أو ال؟ وقد علمت أن أكثر األصوليني أطلقوا عليه قياسا ألن 

 وإن كان القياس مبعىن الدليل للمجتهد مجيع استعماالته تنبئ عن كونه فعل اتهد
إمنا هو املساواة وعلمت أيضا أن من فسر التعبد ذا التفسري جار على أن القياس 

التعبد : فعل اتهد أو يقدر مضافًا إذا جرى على أن القياس هو املساواة فيقول
 . بإظهار القياس أو حنوه واهللا أعلم

ين من أن فيه قصورا فغايته أن وجوب العمل وأما ما اعترض به على الوجه الثا
بالقياس فرع ظهوره وهو إمنا يكون بالنظر يف املناط، وهذا ال مينع من أن يكون حمل 
للنـزاع واملقصود من املسألة إمنا هو الثاين إذ هو مقصود األصويل ومىت ثبت هذا 

القياس لزم أن ثبت األول ألنه إذا ثبت أن اهللا تعاىل أوجب علينا العمل مبقتضى 
حتصيل هذا القياس مع ما يتوقف عليه من استخراج املناط واجب على اتهد كما 

 وكذلك يلزم من ثبوت أن اهللا ،جيب عليه أن يبحث عن غريه من أدلة األحكام
تعاىل كلف اتهدين بتحصيله مع ما يتوقف عليه أنه واجب على اتهد وعلى من 

 . يس من العبادات اليت تقصد لذاا كما سبقيقلده العلم مبقتضاه ألنه ل
فخالصة ما أسلفنا من األقوال بيان معىن احلجية والتعبد ومن رأي الكمال بن 

استخراج مناط احلكم، وإحلاق :  ثالثةراًواهلمام يف حترير حمل للنـزاع أن لدينا أم
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 . الفرع باألصل، والعمل مبقتضى القياس
يتوقف بعضها على بعض وأن األنسب جيعله وقد علمت أا أمور متالزمة و

 . حمل للنـزاع هو األخري واهللا أعلم
هذا متام القول يف املقدمة اليت رمسناها لتحرير حمل للنـزاع، وسنشرع يف بيان 
الفرق املخالفة ورد شبههم، واالستدالل للمذهب احلق وقد رمسنا لذلك الفصل 

 . األول
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 الفصل األول
 سبيان الفرق املختلفة يف حجية القيايف 

 املخالفني له ويف ذكر األدلة للمذهب احلق ورد شبه
 إذا حترر لك موضع للنـزاع فيما سبق فلنحرر لك للنـزاع ونبني الفرق

 : املتنازعة وأدلتهم وشبههم وما يقبل منها وما يرد فنقول
نع؟ فاجلماهري من هل التعبد بالقياس جائز عقالً أو ممت. اعلم أم اختلفوا

 والقائلونَ باجلواز افترقوا ،السلف واخللف قالوا باجلواز وغريهم قال باالمتناع
-مل يقع، فجملة الفرق الثالثة  فرقتني، فاألكثر منهم على أنه واقع وغريهم على أنه

 .  والقائلون بعدم اجلواز- والقائلونَ باجلواز دون الوقوع-القائلونَ باجلواز والوقوع
 : إن القائلني باجلواز والوقوع افترقوا من جهات ثالثةمث 
والقفال منا وأبو احلسني . أن األكثر على أنه وقع بداللة السمع فقط) األوىل(

 . البصري من املعتزلة على أنه وقع بداللة السمع والعقل
أن األكثر على أن داللة السمع عليه قطعية وأبو احلسني على أا ) الثانية(
  . ظنية

بعضهم على أن التعبد بالقياس وقع مطلقًا من غري ختصيص ) اجلهة الثالثة(
 وبعضهم على أنه وقع يف بعض ،ببعض الصور أو ببعض احلاالت أو استثناء بعضها

.  وهؤالء اختلفوا باختالف التخصيص،الصور واألحوال أو وقع إال يف بعض الصور
تني فقط وقد حصل اضطراب يف النقل وقع التعبد يف صور: فالقاشاين والنهرواين قاال

عنهما يف تعيني هاتني الصورتني وسنوضح ذلك عند تفصيل املذهب، وابن عبدان 
وأبو حنيفة جرى على أنه وقع . وقع يف حال االضطرار إليه فقط: من الشافعية قال

إال يف األسباب والشروط واملوانع واحلدود والكفارات والرخص والتقديرات، 
وقع إال يف :  وبعضهم قال،وقع إال يف أصول العبادات: لكرخي قاالبائي واواجل

 إال القياس اجلزئي :إال يف النفي األصلي، وبعضهم: األمور العادية واخللقية، وقوم
 .  إال يف كل األحكام:وبعضهم.  إال القياس على املنسوخ:احلاجي، وآخرونَ

 : والقائلونَ باجلواز دون الوقوع افترقوا فرقتني
 . ذهبت إىل عدم الوقوع لعدم الدليل على الوقوع) فرقة(



اس العقولنرب ٥٨ 

مل تقنع بذلك بل ذهبت إىل عدم الوقوع لوجود الدليل على ذلك من ) وفرقة(
 . رةعتالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وإمجاع ال

 :والقائلونَ باالمتناع عقالً افترقوا فرقتني
من ذهب إىل أنه ) منهمو. (من ذهب إىل أنه ممتنع يف شريعتنا خاصة) فمنهم (

من ذهب إىل أنه ممتنع؛ ) فمنهم(وهؤالء افترقوا ثالث فرق . ممتنع يف سائر الشرائع
من ذهب إىل أنه ممتنع؛ ألن القياس يفيد ) ومنهم (،ألن القياس ال يفيد علما وال ظنا
وإن -من ذهب إىل أنه ممتنع؛ ألن القياس ) ومنهم. (الظن والظن قد خيطئ ويصيب

 والظن قد يعتد به إال أن الرجوع إليه رجوع إىل أضعف الدليلني مع -الظنأفاد 
 . وجود أقوامها

هذا جممل الفرق املختلفة يف حجية القياس، ومل أترك فيما علمته منها قوالً 
لقائل إال قوالً غريبا منقوالً عن ابن حزم الظاهري من أن القياس كان مشروعا يف 

 نقله ، مث نسخ]٣: املائدة[ اليوم أكملُت لكم دينكم : صدر اإلسالم قبل نزول
 . عنه صاحب البحر احمليط

 :مث اعلم أن هاهنا أمورا
 ما ذكرناه من أن الفرقة اليت أجازت التعبد به عقالً ومنعت )األولاألمر ( 

وقوعه انقسمت إىل فرقتني، ومن أن الفرقة اليت أجازت احمليلة له عقالً افترقت 
 :فرقتني

 . أحالته يف شريعتنا خاصة) رقةف (
أحالته مطلقًا وهذه افترقت ثالث فرق، قد تبعنا فيه اإلمام الرازي يف ) وفرقة(

ونسب القول الثالث ،امظَّاحملصول وقد نسب القول بإحالته يف شريعتنا خاصة إىل الن 
ته عقالً  وصاحب املنهاج اعترب الفرقة اليت أجاز،من األقوال احمليلة مطلقًا إىل داود

 وكذلك اعترب الفرقة اليت أحالته واحدة، ونسب القول ،ومنعت وقوعه واحدة
ام، وإمام ظَّباجلواز مع عدم الوقوع إىل داود، والقول باإلحالة مطلقًا إىل الشيعة والن

ذهب النظام واحلشوية والضالل : احلرمني اعترب الفرق املخالفة أربعة فقال يف الربهان
اخلوض فيه قبيح : من قال) فمنهم(اس وقد اختلفوا يف طريق رده إىل إنكار القي

يف التعبد به منع الناس من املسلك األقصد األسد وعنوا به أن : وقال آخرون. لعينه
زاع وأرفع للدفاع وأجلب للطمأنينة وأنفى ـالتنصيص على مواقع اإلشكال أقطع للن
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ن يستصلح لعباده فيما يتعلق وجيب على اهللا أ. لوهج اخلالف وأدعى إىل االئتالف
: األقيسة متفاوتة إلقرارها هلا يف املظنونات، وقال قائلون: بأمر الدين، وقال قائلون

يف أصول الشريعة ما ال يعقل كإجياب العقل يف الدية، وذهب طائفة إىل أنه مردود 
: بنصوص الكتاب والسنة، والغزايل اعترب الفرق املخالفة ثالثة فقال يف املستصفى

جيب التعبد به :  وقال قوم،قالت الشيعة وبعض املعتزلة يستحيل التعبد بالقياس عقالً
ال حكم للعقل فيه بإحالة وال إجياب، بل هو يف مظنة اجلواز، مث :  وقال قوم،عقالً

اختلفوا فأنكر أهلُ الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له، والذي ذهب إليه 
مدي حكى يف أحكامه األقوال املتخالفة يف حجية واآل. الصحابة إىل آخر ما قال

قول بإحالة التعبد به ونسبه إىل الشيعة والنظام وإىل مجاعة من معتزلة : القياس أربعة
 وقول بوجوب التعبد به ،بغداد كيحىي اإلسكايف وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب

 الوقوع ونسبه  وقول جبوازه عقالً مع عدم،ونسبه إىل القفال وأيب احلسني البصري
 . إىل داود بن علي األصفهاين وابنه والقاشاين والنهرواين

 إليها، )١(ومل يقضوا بوقوع ذلك إال فيما كانت علته منصوصة أو مومى: قال
وابن احلاجب يف خمتصره حكى األقوال املتخالفة كاآلمدي، ويف البحر احمليط نقالً 

 إال وفيها حكم منصوص عليه يف ال حادثة: عن األستاذ أيب منصور أن داود قال
القرآن أو السنة أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله وذلك مغن عن القياس وفيه 

ذهب داود األصفهاين إىل أن التعبد : أيضا نقالً عن القاضي عبد الوهاب أنه قال
بالقياس جائز عقالً ولكنه مل يرد وإن القول به واملصري إليه غري جائز لعدم الدليل 

 . لقاطع على أن اهللا تعبدنا بها
 : فما أسلفنا من كالم هؤالء الفحول من أئمة األصول نالحظ ما يأيت

عن النظام أنه أحال التعبد بالقياس يف ) وهو اإلمام الرازي(نقل بعضهم  :أوالً
 . شريعتنا خاصة، ونقل غريه عنه اإلحالة مطلقًا

 باإلحالة فرقًا متعددة واعتربهم القائلني) ومها اإلمامان(اعترب بعضهم  :ثانيا
 . غريمها فرقة واحدة

نسبوا مجيعا القول باإلحالة إىل الشيعة مطلقًا واملعروف أن الزيدية منهم  :ثالثًا
                                     

 .مشار إليها) ١(
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 . قائلون حبجية القياس
إىل داود القول باإلحالة، ونسب ) وهو اإلمام الرازي(نسب بعضهم  :رابعا

 . عوإليه غريه القول باجلواز مع عدم الوق
القائلني باجلواز مع عدم الوقوع ) وهو اإلمام الرازي(اعترب بعضهم  :خامسا

 . فرقتني، واعتربهم غريه فرقة واحدة
اعترب اآلمدي مذهب القاشاين والنهرواين كمذهب داود، واملشهور  :سادسا

 . ما قدمناه من مذهبهما
 أن القائلني ،ضاربوالذي أراه توفيقًا بني هذه األقوال وجوابا عن هذا الت

باإلحالة يف الواقع فرقة واحدة ومن اعتربهم فرقًا متعددة نظر إىل تعدد وجوه اإلحالة 
ومآخذها، وملا كان مصدر اإلحالة عند النظام كما سيأيت دليله أن شريعتنا غري قابلة 
ن للتعبد فيها بالقياس صح نسبة القول باإلحالة يف شريعتنا خاصة إليه، وأرى أيضا أ

 كما يظهر ما نقلناه عن البحر احمليط يف ،القائلني باجلواز مع عدم الوقوع فرقة واحدة
حكاية مذهبه ساغ اعتبارهم فرقتني على أنه ال تنايف بني القولني املنقولني عن داود 

مل يقع التعبد بالقياس لعدم الدليل القاطع على أن اهللا : وأصحابه إذ ال مانع أن يقولوا
بل ورد عن الشارع ما يقتضي املنع منه وإن كان ال يلزم من األول الثاين تعبدنا به 

 : دون العكس بقي مما الحظناه ثالثة أمور
 ولعله ،نسبة اإلمام الرازي القول الثالث من أقوال اإلحالة إىل داود: )أحدها(

نظر إىل أن ذلك الزم لكالمه ألنه نقل عنه كما سبق أنه ادعى أن كل حادثة 
 وال شك أن النص أقوى من القياس فالقول بالقياس رجوع إىل ، عليهامنصوص

 . أضعف الدليلني مع وجود أقوامها
نسبة اجلمهور القول باإلحالة إىل الشيعة مطلقًا مع أن الزيدية منهم : )الثاين(

قائلونَ حبجية القياس، ولعلهم نظروا إىل أن لفظ الشيعة إذا أطلق انصرف إىل الفرقة 
على أن صاحب املنهاج صرح فيما بعد مبا يفيد مذهب الزيدية .  دون الزيديةاإلمامية

 . فيكون ذلك قرينة على هذا التخصيص يف كالمه
مساواة اآلمدي بني مذهب داود والقاشاين والنهرواين ولعله نظر : )الثالث(

ذهبهما إىل أن داود ملا قال بالقياس اجللي ومساه استدالالً بعموم اللفظ احتد مذهبه مب
 . تقريبا واهللا أعلم
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 ذكر يف البحر احمليط أن أول من باح بإنكار القياس النظام :)األمُر الثاين(
وتابعه قوم من املعتزلة كجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، وحممد بن عبد اهللا 

 ونقل عن ابن عبد الرب يف ،وتابعه على نفيه من أهل السنة داود الظاهري. اإلسكايف
ما علمت أحدا سبق النظام إىل القول بنفي القياس واالجتهاد : لم أنه قالكتاب الع

وذكر الزركشي يف البحر احمليط يف موضع آخر أن هذه . ومل يلتفت إليه اجلمهور
املذاهب كلها مهجورة وهو خالف حادث بعد أن تقدم اإلمجاع بإثبات القياس من 

 ومن ذهب إىل رد القياس فهو مقطوع :قال الغزايل. الصحابة والتابعني قوالً وعمالً
ولست أعد من ذهب إىل : قال القاضي. خبطئه من جهة النظر حمكوم بكونه مأثوما

وقال . وهو كما قال: قال الغزايل. هذا املذهب من علماء الشرع وال أبايل خبالفه
مر ذكر القاضي بكر بن العالء من أصحابنا أن القاضي إمساعيل أ: ابن املنري يف شرحه

بداود منكر القياس فصفع يف جملسه بالنعال ومحله إىل املوفق بالبصرة ليضرب عنقه 
واجلالد يف . ألنه رأى أنه جحد أمرا ضروريا من الشريعة يف رعاية مصاحل العباد

 . هـ ما ذكره الزركشي يف البحر.ا. هؤالء أنفع من اجلدال
 على الدين وخمالفة إمجاع وإمنا نقلناه ليكون عربة ملن حدثته نفسه بالتهجم

 وإن كنا ال نرى أن مثل داود وإن أخطأ يف إنكار القياس ال يستحق مثل ،املسلمني
هذه اإلهانة فإنه كان جبالً من جبال العلم، وإمنا املستحق ملا هو أشد منها النظام 
فإنه حامل لواء هذه البدعة ومن الزنادقة الذين ابتلي م اإلسالم كما ذكره ابن 

 . السبكي يف شرحه
 ذكر العالمة الشربيين أخذًا من السعد على شرح العضد ما :)الثالثاألمر (

خالصته أن املراد من إحالة التعبد بالقياس أن العقل يوجب نفيه، وليس املراد به عدم 
. نعم هلم دليل يقتضي أنه حمال باملعىن الثاين. تصور وقوعه إذ ال يلزم من وقوعه حمال

 . صود منههـ املق.ا
هل هناك فرق بني هذين املعنيني لإلحالة؟ وإذا كان هناك : ولقائل أن يقول

 فأي فرق ،فرق فهل اإلحالة باملعىن األول تنايف اجلواز العقلي؟ وإذا كانت ال تنافيه
بني مذهب من قال باإلحالة ذا املعىن وبني من قال باجلواز العقلي مع عدم الوقوع 

فإن .  بأن هناك فرقًا بني اإلحالة ذا املعىن وبني اجلواز العقليكداود، وميكن اجلواب
أعين أن العقل لو خلي ونفسه (. إحالة التعبد ذا املعىن هي الوجوب العقلي لنفيه



اس العقولنرب ٦٢ 

 فإن العقل لو خلي )حكم بأن التعبد ذا املعىن منفي قطعا خبالف اجلواز العقلي
 . يهونفسه ال حيكم بوجوب التعبد وال بوجوب نف

)ا عقالً كان حصوله حماالً عقالً وال معىن :)فإن قلتإذا كان نفي التعبد واجب 
 إذ لو مل يلزم على وقوعه احملال مل يكن حصوله حماالً ،لعدم تصور وقوعه إال ذلك

 . فلم يكن نفيه واجبا فاحتد املعنيان اللذان ذكرمها
)فإنه على مقتضى  هذا على مثال قوهلم بوجوب الصالح واألصلح :)قلت

 وال شك أنه يتصور وقوع ،هذه القاعدة جيب عقالً أن ال يتعبدنا بشرب اخلمر مثالً
 . التعبد بذلك عقالً، فتأمل فللبحث فيه جمال

 ال خيلو من إشكال وقد تباحثت يف شأن -رمحه اهللا-وعندي أن كالم الشيخ 
 . طمئن إليه النفسعبارته هذه مع كثري من أفاضل هذا العصر فلم نتفق على ما ت

 . هذا متام القول يف ذكر املذاهب املتخالفة يف حجية القياس
وبعد أن حتررت لديك تلك املذاهب فلنذكر كل مذهب ما له وما عليه ولنبدأ 
باملذهب احلق الذي عليه مجهور األمة من الصحابة والتابعني واألئمة اتهدين وهو 

 . ما أنه جائز فالدليل عليه من وجوهأ. أن التعبد جائز عقالً وواقع مسعا
 التعبد بالقياس ال يلزم من فرض وقوعه حمال وكلما كان كذلك فهو :أوالً

 وال خيفى أن هذا الدليل إمنا ينفي اإلحالة ،جائز عقالً فالتعبد بالقياس جائز عقالً
 به ألن بعض باملعىن الثاين الذي نبه العالمة الشربيين على أنه غري مراد هنا، وإمنا جئنا

أدلة املخالفني تؤدي إىل اإلحالة ذا املعىن وسنأيت على هدمها فيسلم هذا الدليل فإنه 
 . ال ينقض إال مبعارض يثبت اإلحالة

 لو كان ممتنعا ملا وقع لكن التايل باطل فاملقدم مثله فثبت أنه غري ممتنع :ثانيا
ايل فالدليل عليه ما سنذكره من األدلة بطالن الت) وأما(املالزمة فواضحة ) أما (،عقالً

 . املثبتة لوقوعه قطعا
ال يقضي : لو كان ممتنعا عقالً ملا حسن من الشارع أن ينص ويقول: ثالثًا

ن؛ ألن الغضب مما يوجب اضطراب رأيه وفهمه فقيسوا عليه ما االقاضي وهو غضب
حرمت :  ويقولكان يف معناه كاجلوع والعطش واإلعياء املفرط، وأن ينص أيضا

عليكم شرب اخلمر ومهما غلب على ظنكم أن علة التحرمي الشدة املطربة الصادة 



 ٦٣ نرباس العقول

 فقيسوا ، املفضية إىل وقوع الفنت والعداوة والبغضاء لتغطيتها على العقل،عن ذكر اهللا
عليها كل ما يف معناها من النبيذ وغريه لكن التايل باطل وهو عدم احلسن من 

 وال خيفى أن ،قدم وهو أن التعبد ممتنع عقالً فثبت اجلوازالشارع لذلك فبطل امل
 وكذلك بطالن التايل فإن عاقالً ال يستطيع ،املالزمة يف هذا الدليل مسلمة وواضحة

 . أن يدعي قبح صدور مثل ذلك من الشارع
 أن القياس أمارة يغلب على الظن أن ما أدى إليه هو حكم اهللا، وكلما :رابعا

بيان ) أما(تنع عقالً التعبد به، فالقياس ال ميتنع عقالً التعبد به، كان كذلك ال مي
الصغرى فإنا إذا رأينا الشارع قد أثبت حكما يف صورة ويف تلك الصورة معىن 

 ومل يظهر له معارض بعد البحث التام ،يصلح أن يكون داعيا إلثبات احلكم فيها
فإذا وجد ذلك . جل ذلك املعىنغلب على ظننا أن احلكم ثبت يف تلك الصورة أل

املعىن يف صورة أخرى من غري معارضة له فيها أيضا فإنه يغلب على الظن ثبوت 
احلكم فيها أيضا، وال خيفى أن األمارات احلاضرة قد يدرك ا العاقل إذا صح نظره 

 أو رأى.  وذلك كمن رأى جدارا مائالً منشقًا فإنه حيكم بوطه،املدلوالت الغائبة
 أو رأى إنسانا خارجا من بيت فيه قتيل ،زول املطرـغيما رطبا وهواء باردا حكم بن

 .  فمثله ما قررناه يف القياس،وبيده سكني خمضبة بالدم حكم بكونه قاتالً
-بيان الكربى فإنه مىت غلب على ظننا ثبوت احلكم يف الصورة الثانية ) وأما(

 فالعقل جيوز التعبد مبثل ذلك القياس بل -لعقابومعلوم أن خمالفة حكم اهللا سبب ل
 . يرجحه ألن العقل يرجح ما ظن فيه املصلحة ودفع املضرة

 أن التعبد بالقياس فيه مصلحة ال حتصل بدونه وكلما كان كذلك :خامسا
 .فهو جائز عقالً فالتعبد بالقياس جائز عقالً

يف استخراج علة الصغرى فألن للمجتهد على إعمال فكره وحبثه ) أما (
 . املنصوص عليه لتعديته إىل حمل آخر ثوابا ال حيصل بدون القياس

الكربى فألن ما كان طريقًا إىل حتصيل مصلحة فالعقل ال حييله بل ) وأما(
 . جيوزه

واعلم أن االعتراضات على هذه األدلة املثبتة للجواز العقلي إمنا تكون 
يت متسك ا القائلونَ باإلحالة وسنذكر عند مبعارضات تثبت اإلحالة وهي الشبه ال
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 . ذكر مذاهبهم وسننسفها نسفًا ال يبقي هلا أثرا فتسلم هذه األدلة واهللا أعلم
 :أنه واقع مسعا فقد استدلوا عليه بأدلة كثرية ترجع إىل أربعة أنواع) وأما(

 . الكتاب، والسنة، واإلمجاع، واملعقول
 :الدليل األول الكتاب

فاعتربوا  : ستدلوا منه جبملة آيات أشهرها يف كتب األصول قوله تعاىلوقد ا
 واختلفوا يف كيفية االستدالل ا على املطلوب على ]٢: احلشر[ يا أويل األبصار

وهو ما جرى عليه اإلمام يف احملصول والبيضاوي يف ) الوجه األول: (عدة وجوه
 . اعتبار واالعتبار مأمور بهالقياس : املنهاج واآلمدي يف األحكام أن يقال

 . القياس جماوزة، وااوزة اعتبار، فالقياس اعتبار. الصغرى فدليلها) أما(
مث إن ،  فاعتربوا يا أويل األبصار :فدليلها قوله تعاىل. الكربى) وأما(

صغرى الدليل املثبت لصغرى الدليل األول ظاهرة فإن القياس جماوزة حكم األصل 
: كرباه فدليلها النقل من اللغة فإن االعتبار مشتق من العبور ويقال) وأما(. إىل الفرع

واملعرب السفينة اليت يعرب - جاوزت مكاين وانتقلت إليه، وعربت النهر :عربت إليه أي
 والعربة الدمعة اليت عربت من اجلفن وعرب الرؤيا وعربها -فيها فإا أداةُ العبور

 عربت عليه، فثبت ذه :جزت على فالن أي: الجاوزها إىل ما يالزمها، ويق
االستعماالت أن االعتبار حقيقة يف ااوزة وأن لفظ االعتبار ولفظ ااوزة 

 . مترادفان
ما هو راجع إىل ) منها(وقد استشكل هذا الدليل ذه الكيفية من عدة وجوه 

 : ما هو راجع إىل دليل الكربى فقيل) ومنها. (دليل الصغرى
ال نسلم كربى دليل الصغرى اليت مؤداها أن االعتبار وااوزة مترادفان ) أوالً(

 : بل االعتبار معناه االتعاظ وذلك لوجوه
 :، وقوله تعاىل]٢٦: النازعات[ إن يف ذلك لعربة :قوله تعاىل) األول(
وإن لكم يف األنعام لعربة]يتني واملراد بالعربة يف هاتني اآل ]٢١: ، املؤمنون٦٦: النحل

 . االتعاظ
 . نه معتربإأنه ال يقال ملن يستعمل القياس العقلي ) الثاين(
أنه يقال للمتقدم يف إثبات األحكام من طريق القياس إذا مل يتفكر يف ) الثالث(



 ٦٥ نرباس العقول

 . نه غري معتربإأمر معاداة 
السعيد من اعترب بغريه، فهذه أمور قد أطلق االعتبار فيها : أنه يقال) الرابع(
 واألصل يف اإلطالق أن يكون على سبيل احلقيقة فيحصل ،نه االتعاظوأريد م

التعارض بينها وبني ما أوردمت من األمثلة الدالة على االعتبار حقيقة يف ااوزة 
وحينئذ جيب الترجيح والترجيح معنا ألن االتعاظ متبادر من لفظ االعتبار وأسبق إىل 

يقة فيتعني أن يكون االعتبار حقيقة يف االتعاظ  والتبادر أمارة احلق،الفهم من ااوزة
 . واستعماله يف ااوزة ينبغي أن يكون جمازا

 : واجلواب عن ذلك أن جعل االعتبار حقيقة يف ااوزة أوىل لوجهني
اعترب فاتعظ فيجعلونَ االتعاظ معلول االعتبار فيكون غريه : أنه يقال) األول(

 . إذ الشيء ال يكون علة لنفسه
أن معىن ااوزة يشمل االتعاظ فإن االتعاظ جماوزة من حال الغري إىل ) الثاين(

حال نفسه، وإذا كان كذلك فلو جعلناه حقيقة يف ااوزة كان حقيقة يف االتعاظ 
 . وغريه على سبيل التواطؤ

لو جعلناه حقيقة يف االتعاظ كان استعماله يف غريه إما على سبيل ) أما(
وما ذكر من األمثلة اليت استعمل االعتبار ،از ومها خالف األصلاالشتراك أو ا 

: ، املؤمنون٦٦: النحل[ وإن لكم يف األنعام لعربة : فيها مبعىن االتعاظ كقوله تعاىل
 . فمعىن ااوزة حاصل فيه ألن النظر يف خلقتها يفيد العلم بوجود صانعها،]٢١

عمل القياس العقلي أنه معترب فغري مسلم ما قيل من أنه ال يقال ملن يست) وأما(
نعم من أتى بقياس واحد ال . فالن يعترب األشياء العقلية بغريها: فإنه يصح أن يقال

نه معترب على اإلطالق كما أنه ال يقالُ له أنه قائس على اإلطالق ألنَّ لفظ إ :يقال له
  .املعترب والقائس على اإلطالق ال يستعمل إال يف املستكثر منه

نه ال يقال للمستكثر من محل الفروع على األصول إذا مل إ :ما قيل) وأما(
 . يتفكر يف أمر معاده أنه معترب

أنه ملا كان املقصود األعظم من االعتبار هو العمل لآلخرة فإذا مل ) فجوابه(
نه غري معترب على سبيل ااز كما يقال ملن ال يتدبر يف اآليات أنه إ :يأت به قيل له
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كذا يف احملصول وفيما قاله نظر فإن ما ذكره من الوجهني متنافيان فإن . أعمى وأصم
 . صح األول كان االتعاظ مغايرا لالعتبار، وإن صح الثاين كان االتعاظ من أفراده

: إال أن يقال) اللهم(وإن كان اجلواب عن اإلشكال حيصل بواحد منهما فقط 
ن االعتبار مبعىن االتعاظ وسنده ما إع ما قيل أن الوجه األول يرجع إىل اجلواب مبن

واجلواب الثاين يرجع إىل التسليم بأنه يطلق عليه لكن من حيث حتقق املعىن . ذكره
 . احلقيقي وهو ااوزة فيه

سلمنا أن االعتبار حقيقة يف ااوزة وبذلك صح قولكم القياس : قيل ثانيا
فاعتربوا يا  :عىن مأمور به يف قوله تعاىل لكن ال نسلم أن االعتبار ذا امل،اعتبار

 ألن شرط محل اللفظ على احلقيقة أن ال يوجد مانع وهنا قد وجد ؛أويل األبصار
 خيربونَ بيوم بأيديهم وأيدي  :مانع من إرادة هذا املعىن يف اآلية ألنَّ املعىن عليه

يه من الركة اليت ميجها  وال خيفى ما ف، فقيسوا الذرة على الرب]٢: احلشر[ املؤمنني
 .  فيجب محل االعتبار على االتعاظ،الذوق السليم

أن معىن اآلية يكون كما قلتم إذا محل االعتبار على خصوص ) واجلواب(
إذا أريد به مطلق ااوزة الشاملة لالتعاظ والقياس ) أما. (القياس ذه الصورة

وعدم الركة ويكون مثله  كما هو املفروض فال شك يف حصول التناسب ،الشرعي
 فإنه يكون ،مثل ما لو سئل شخص عن مسألة فأجاب مبا يتناوهلا ويتناول غريها

حسنا خبالف ما إذا أجاب مبا ال يتناوهلا فإنه ال يكون حسنا، كذا يؤخذ من 
احملصول وفيه نظر فإن الفرق واضح بني جواب السائل وما حنن فيه ألن الشخص قد 

 عما سأل عنه لقصد إفادته أمرا ينبغي له أن يسأل عنه ويعلمه جييب سائله بزيادة
هو الطهور ماؤه احلل ((: أيضا لكونه من املهمات له كاملسئول عنه كقوله 

 . جوابا عن السؤال عن ماء البحر هل هو طهور أو ال. )١())ميتته
ما حنن فيه فهو عبارة عن ترتب مسبب على سبب فلو رتب على ) أما(

                                     
) ٦٩(الترمذي و) ٨٣(وأبو داود ) ٣٩٣و٢/٢٣٧(وأمحد ) ١٢(أخرجه اإلمام مالك ) ١(

 ).٩(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ٣٨٦(وابن ماجه ) ١/١٧٦(والنسائي 



 ٦٧ نرباس العقول

ويف . بب ما هو أعم من مسببه ألوهم أن اجلميع مسبب مرتب على ذلك السببالس
ظين أن هذا ليس موضع قوهلم العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وإن قيل به 

 . فتأمل
سلمنا أن االعتبار يف اآلية معناه ااوزة ولكن ال نسلم أن األمر به : ثالثًا: قيل

 : االعتبار ذا املعىن كلي حتته أنواعأمر بالقياس الشرعي وذلك ألنّ 
 . القياس الشرعي املتنازع فيه) منها(
 . القياس املنصوص العلة) ومنها(
 . قياس مثل الضرب على التأفيف) ومنها(
 . األقيسة يف أمور الدنيا) ومنها(
تسوية الفرع باألصل يف أن ال يؤخذ حكمه إال من النص الذي هو ) ومنها(

  .رعينقيض القياس الش
  .القياس العقلي) ومنها(
 . االتعاظ واالنزجار بالقصص واألمثال) ومنها(

 وما به االشتراك غري ،وكل واحد من هذه األنواع خيالف اآلخر يف خصوصيته
ما به االمتياز وغري مستلزم له فاللفظ الدال على ما به االشتراك ال يدل على ما به 

بعبارة أخرى اللفظ الدال على الكلي ال يدل على االمتياز ال بلفظه وال ِبمعناه، و
 فلفظ االعتبار ال يدل على القياس الشرعي خبصوصه كما أن األمر به ،اجلزئي املعني

ليس أمرا بالقياس الشرعي خبصوصه ويكفي يف امتثاله اإلتيان بفرد من أفراد االعتبار 
 خصوصا وأن مناسبة وحنن نقول مبا عدا القياس الشرعي من االعتبارات السابقة

 . صدر اآلية ترجح محل االعتبار على االتعاظ
أنا نسلم أن األمر بالكلي ليس أمرا بكل جزئي بالنظر لذاته من ) واجلواب(

 أما إذا انضم إليه ما يفيد العموم فإنه يكون أمرا ،غري أن ينضم إليه قرينة تفيد العموم
 : م وهو أمرانبكل جزئي، وهنا قد وجد ما يقتضي العمو

اعتربوا إال االعتبار الفالين : صحة االستثناء منه فإنه يصح أن يقال) أحدمها(
. ومن املعلوم أن االستثناء معيار العموم وحينئذ يكون عاما واألمر به أمر بكل جزئي

وما قلناه يف تصوير االستثناء املوافق ملا يف احملصول أوىل من تصوير األسنوي له 
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عتربوا يف األمر الفالين فإنه يقتضي أن العموم يف املعترب ال يف االعتبار الذي ا: بقوله
هو املقصود جبعله عاما وصحة كالم األسنوي تتوقف على أن العموم يف املعترب 

 . يستلزم العموم يف االعتبار، وملن مينع ذلك وجه معترب عند أهل النظر واالعتبار
م نظر فإنَّ االستثناء املعترب معيارا للعموم هو وبعد ففي ما ذُِكر من وجه العمو

 وإمنا الذي يصح هنا هو إخراج ما ،إخراج ما لواله لوجب دخوله وهذا ال يصح هنا
لواله جلاز دخوله وهذا ليس مبعيار للعموم إذ لو كان معيارا لصح احلكم على كل 

نهاج وهو نص يف هذا ما يستفاد من شراح امل. مطلق بأنه عام وذلك باطل بالبداهة
 إخراج ما لواله لوجب دخوله وهو املعترب معيارا للعموم، :أن االستثناء نوعان

وإخراج ما لواله جلاز دخوله وليس مبعيار، وذلك مبين على صحة االستثناء من 
النكرة املثبتة وفيه كالم حمرر يف موضعه وعلى ذلك يشكل جعل النوع األول معيارا 

اج ما لواله لوجب دخوله إال إذا علمنا أن املستثىن منه عام وال إذ ال نعلم أنه إخر
 وإال فال فائدة يف كونه معيارا، اللهم إال أن يكون القصد ،نعلم أنه عام إال باملعيار

من كونه معيارا أن املستثىن منه إذا كان حمتمالً للعموم ولغريه وجاء االستثناء بعده 
لى بأل احملتملة لالستغراق فيكون عاما أو للجنس دل ذلك على أنه عام وذلك كاحمل

إنَّ اإلنسان لفي  : فإذا استثىن منه تعني أن يكون عاما كما يف قوله تعاىل. فال
 .]٣، ٢: العصر[ خسر إالَّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

املقتضي للعموم أن ترتب احلكم على املسمى يقتضي أن علة ) األمر الثاين(
كم هو ذلك املسمى فيكون علة األمر باالعتبار كونه اعتبارا فيلزم أن يكون ذلك احل

 كذا يف احملصول وفيه نظر أيضا فإن ذلك إثبات للقياس ،كل اعتبار مأمورا به
 واحد كاالتعاظ مثالً وباقي االعتبارات ،بالقياس فإن النص أفاد وجوب اعتبار
ا يفهم من الشراح نقالً عن الصفي كذ. باحلمل عليه لعلة كون اجلميع اعتبارا

اهلندي، وميكن أن جياب عن ذلك بأنا ال نسلم أنَّ ذلك بطريق القياس إذ ليس أحد 
االعتبارات أوىل من الباقي جبعله أصالً وما عداه فرعا فال ميكن القياس فيتعني أن 

 . تكون مجيع االعتبارات مستفادة بطريق عموم اللفظ ال بالقياس
 جنعل اعتبارا معينا وهو االتعاظ مقيسا عليه ألنه املستفاد من النص :وال يقال

قد قررنا يف األجوبة السابقة أن االعتبار يف اآلية : وما عداه جنعله فرعا ألنا نقول
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 يف كل ىن مثل هذا التوجيه يتأتإ: وال يقال. مطلق ااوزة ال خصوص االتعاظ
 وذلك خمالف ملا هو مقرر ،كل فعل طليب عاماصيغة أمر كاضرب فيقتضي أن يكون 
ال نسلم ذلك بل هذا التوجيه خاص مبثل : من أن الفعل من قبيل املطلق؛ ألنا نقول

-هذا األمر املرتب على سبب خاص وهو ما وقع من بين النضري وذلك ألنَّ املعىن 
هلم نظرا ملا حصل من بين النضري من اعتمادهم على حصوم وأنفسهم فحصل 

 أطلب منكم اعتبارات وإمنا كان املطلوب خصوص االعتبار لكونه اعتبارا -العذاب
 .فيلزم أن تكون مجيع االعتبارات مطلوبة

)ا بل املطلوب :)فإن قلتال نسلم أن املطلوب هو االعتبار لكونه اعتبار 
 ال املرتب على ما ذكر هو اعتبار خاص خلصوصه وهو االعتبار حبال بين النضري حىت

 . حيصل من غريهم مثل ما حصل منهم فينـزل عليه العذاب كما نزل عليهم
)يرجع ما قلته إىل أن املطلوب إعطاء حكم بين النضري ملن شاركهم :)قلت 
 وليس خلصوص هذين النظريين تأثري يف الطلب فيتعني أن يكون طلب ،يف علته

كنين يف توجيه هذا الكالم وهو االعتبار لكونه اعتبارا فتأمل فإنَّ هذا أقصى ما أم
 . كما ترى بعيد عن األفهام

إن كان اللفظ عاما فهو املطلوب : وأجاب اآلمدي عن أصل اإلشكال مبا نصه
وإن كان مطلقًا فيجب محله على القياس الشرعي نظرا إىل أن الغالب من الشارع أنه 

وفيه نظر فإن عمومه مل . هـ املقصود منه.ا. إمنا خياطبنا باألمور الشرعية دون غريها
نستطع إثباته بوجه من الوجوه فيتعني أن يكون مطلقًا مث ال يصح محله على القياس 
الشرعي خبصوصه فضالً عن الوجوب ملا علمت من عدم صحة ترتبه على ما قبله إذا 
أريد به خصوص القياس الشرعي وقوله الغالب من الشارع أن خياطبنا باألمور 

مثل هذا املوطن الذي يكون معىن اآلية عليه ركيكًا على أن ذلك الشرعية ليس يف 
إمنا يكون يف األمور الشرعية املقرر أا شرعية كالصالة والصوم خبالف القياس فإن 

 . شرعيته يف معرض للنـزاع
وأجاب بعضهم بعد تسليم أن اللفظ مطلق ليس بعام بأن األمر باملطلق كما 

 فيكون كل فرد ،ك بني األفراد يدل على التخيري بينهايدلُ على إجياب القدر املشتر
 ومنها القياس الشرعي فتكون اآلية دالة ،خبصوصه مأذونا يف فعله من قبل الشارع
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إال كان وعلى أنه جيوز فعله شرعا والقول باجلواز الشرعي يستلزم القول بالوجوب 
االمتناع الشرعي والوجوب خرقًا لإلمجاع ألنَّ األقوال حمصورة يف االمتناع العقلي و

 وال سبيل مع اجلواز الشرعي إىل القول باالمتناع ال عقالً وال ،العقلي والشرعي
 وبتقرير هذا اجلواب ذه الكيفية ظهر أنه جواب ،شرعا فتعني القول بالوجوب

معقول مقبول وال خيدشه إال أنَّ ترتيب االعتبار املطلق على ما قبله يعني أن يكون 
 .  يف خصوص االتعاظ وذلك مانع من التخيري فتدبرمتحققًا

ومن الغرائب ما قيل من أن هذا اجلواب مبين على أن داود قائل باالمتناع 
 وقد فهم هذا القائل أن اجلواز ،دون اجلواز وإال مل يكن القول باجلواز خرقًا لإلمجاع

 فداود وإن قال الدالة عليه اآلية إمنا هو العقلي دون الشرعي وهو واضح البطالن،
باجلواز عقالً قال باالمتناع شرعا ومل يقل باجلواز الشرعي أحد فيما علمت واهللا 

 . أعلم
وأجاب بعض مشاخينا املتأخرين بأنَّ االعتبار مرتب على ما قبله فيتكرر 
بتكرره فيكون عاما، وفيه نظر ألنَّ ما قبله هو ما حصل من بين النضري وقد وقع 

ل تكرره، وعلى فرض أن املراد تكرر مثله ولو من غريهم فالذي وانتهى فال يعق
 . يتكرر بتكرره هو االعتبار املرتب على ذلك وهو خصوص االتعاظ

باقي االعتبارات اليت منها القياس الشرعي فال؛ ألنَّ تكررها فرع مشول ) أما(
 . ا وذلك حمل للنـزاعهل) اعتربوا(

ري أن تسوية الفرع باألصل يف أن ال يستفاد سلمنا أن اللفظ عام غ: قيل رابعا
 من مجلة االعتبارات املندرجة حتت هذا العام وذلك نقيض ،حكمه إال من النص

 وإال لزم األمر ،القياس الشرعي فال ميكن دخوهلما معا حتت العام املأمور به
  ويترجح إخراج القياس الشرعي،باملتناقضني فال مناص من إخراج واحد منهما منه

 . ملا يف ذلك من االحتياط والبعد عن الظن الذي ال يغين من احلق شيئًا
 : من وجهني) واجلواب(
أن املناسب والالئق مبا قبل اآلية وما بعدها أن حيمل االعتبار على ) أحدمها(

التشبيه يف احلكم وهو القياس الشرعي ال املنع منه الذي هو نقيضه وإال لصار معىن 
 فال حتكموا يف حق ]٢: احلشر[ يوم بأيديهم وأيدي املؤمننيخيربونَ ب :اآلية
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وال خيفى فساده فيتعني إدخال القياس الشرعي . غريهم إال بنص وارد يف حقه أيضا
 . يف العام وإخراج نقيضه منه

الوجهني أن املتبادر من االعتبار هو التشبيه يف احلكم ال املنع منه فإن ) وثاين(
عبيده على ذنب صدر منه مث قال لآلخر اعترب به فهم منه السيد إذا ضرب بعض 

 . األمر بالتسوية يف احلكم ال املنع منه
سلمنا أنه عام شامل للقياس الشرعي كما قررت غري أنه عام : قيل خامسا

خمصوص ألنه خرج عنه ما سبق من نقيض القياس الشرعي، وخرج عنه أيضا القياس 
 . وإذا كان كذلك فليس حبجة.  ذلكعند قيام النص يف املسألة وغري

أنَّ العام املخصوص حجة فيما بقي بعد التخصيص كما قرر يف ) واجلواب(
 . موضعه

سلمنا ذلك إال أنه أمر واألمر قد يرد للوجوب والندب واإلباحة : قيل سادسا
فعل فال يفيد الوجوب نصا الذي اوغري ذلك مما سبق من املعاين اليت ترد هلا صيغة 

 .  املدعيهو
فعل ظاهرة يف الوجوب فال تصرف عنه إىل غريه إال اأن صيغة ) واجلواب(

 . بقرينة وليس هنا ما يصرفه عن إفادة الوجوب
سلمنا ذلك إال أن األمر ال يقتضي التكرار فال يتناول مجيع : قيل سابعا

 . األوقات
سة يف أي أنه إذا ثبت أن املأمور به عام أفاد وجوب مجيع األقي) واجلواب(
 . وقت

 . هذا خطاب مشافهة فال يشمل غري املوجودين يف زمنه : قيل ثامنا
أن اإلمجاع انعقد على أن مثل هذا اخلطاب للموجودين يف زمنه ) واجلواب(
 وغريهم وإال احنصرت أوامر الشريعة يف املوجودين يف زمنه  أن وال أظن 

 . مسلما يقولُ بذلك هو واضح
ذه اآلية بعد تسليم ما تقدم إمنا تفيد أن القياس مبعىن فعل اتهد ه: قيل تاسعا

 . واجب وهو غري املدعي من أنه حجة جيب العمل مبقتضاه
أنه إذا ثبت أن القياس مبعىن فعل اهتد واجب لزم منه أن يكون ) واجلواب(
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وضحا حجة جيب العمل مبقتضاه ألنه ليس من العبادات اليت تقصد لذاا وقد سبق م
يف حترير حمل للنـزاع وهناك أشرنا إىل هذا اإلشكال ووعدنا بتقرير الدليل على 
وجه يؤدي إىل املطلوب وحاصله أن يضم إىل القياس السابق مقدمة أخرى فيكون 

 القياس اعتبار واالعتبار مأمور به والقياس املأمور به حجة جيب العمل مبقتضاه :هكذا
 . ضاه وهو املطلوب واهللا أعلمفالقياس حجة جيب العمل مبقت

سلمنا كل ذلك غري أن هذه اآلية ال تفيد إال الظن إذ مبىن : قيل عاشرا
 وهذا ،االستدالل ا على االشتقاق كما سبق يف قولكم االعتبار مشتق من العبور

غري متعني بل جيوز أن يكون مشتقًا من غريه، ومبناه أيضا على احتماالت أبديتموها 
واملسألة اليت أنتم بصدد إثباا يقينية . كن غريها راجحا عليها فهو مساٍو هلاإن مل ي

 . ألا من األصول والشارع إمنا أجاز العمل بالظن يف الفروع دون األصول
م تسليم أن اآلية ال تفيد إال الظن بل هي تفيد القطع على دعنه بع) وأجيب(

ن فال ا واالحتماالت القائمة ال يؤيدها بره،معىن أا ال حتتمل احتماالً يؤيده الدليل
وهذا اجلواب مذكور يف كتب احلنفية وفيه نظر فإن احلق أن تلك . تنايف القطعية

االحتماالت قوية جدا وعلى تسليم أا ضعيفة فما دامت قائمة ال يتأتى القطع ولو 
فيد حصل القطع معها مل يوجد دليل ظين قط، وأحسن جواب االعتراف بأا ت

إن كل دليل عليها قطعي ما :  ومن ذهب إىل قطعية املسألة وهو احلق ال يقول،الظن
 . إن جمموع األدلة يفيد القطع ا وذلك كاف واُهللا أعلم: عدا اإلمجاع بل يقول

أما من ذهب إىل ظنيتها فال يرد عليه هذا السؤال ذه الكيفية وإمنا يرد عليه 
ح الذهاب إىل ظنيتها مع أا من األصول اليت  كيف يص:بكيفية أخرى حاصلها

  ؟ينبغي أن ال يكتفى فيها بالظن
عنه يفهم من جواب البيضاوي يف املنهاج عن السؤال األول فإنه ) واجلواب(

 ). املقصود العمل فيكفي الظن: قلنا (:أجاب مبا يفيد االعتراف بأا ظنية وعبارته
ن األصول إال أن املقصود منها  أن هذه املسألة وإن كانت م:)وتوضيحه(

العمل إذ املقصود من حجية القياس العمل مبقتضاه فهي وسيلة إىل األحكام العملية 
 فيها بالظن كما اكتفي به يف املقصود منها وليست من األصول املقصود يفاكتف
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ل فال التعبد ا يف ذاا كعقائد التوحيد فإنَّ املقصود اعتقادها اعتقادا جازما عن دلي
 . تثبت إال عن الدليل القطعي

ومبا قررناه تعلم أن بعض الشارحني الذين خطأه األسنوي ليس مراده من قوله 
وصل إىل يعلمية أا مسألة مطلوب اعتقادها اعتقادا جازما بالدليل وأن الدليل الظين 

ملقصود  بل مراده أا أصلية ليست عملية يف ذاا ولكنها ملا كان ا،ذلك االعتقاد
 . منها العمل اكتفي فيها بالظن وبذلك ترجع إىل عبارة األسنوي

 : ومما ينبغي أن يتنبه له أن لدينا أمرين
 . داللة األدلة السمعية على حجية القياس هل هي قطعية أو ظنية) األول(
كون القياس حجة هل هو قطعي أو ظين فاجلمهور على أن األدلة ) والثاين(

 وأبو احلسني البصري على أن املسألة قطعية واألدلة ،لك املسألةالسمعية قطعية وكذ
السمعية ظنية ولذلك مل يكتف ا بل ضم إليها األدلة العقلية إلثبات القطع كما 

 . سيأيت حتقيق مذهبه إن شاء اهللا تعاىل
ويؤخذ من جواب صاحب املنهاج وشراحه أن هناك من يقول بظنية املسألة 

  :هب ثالثةواألدلة فتكون املذا
 . قطعية األدلة السمعية واملسألة) األول(
 . قطعية املسألة مع ظنية األدلة) الثاين(
ظنيتهما معا وال يعقل عكس املذهب الثاين وهو قطعية األدلة ) الثالث(

 . السمعية مع ظنية املسألة
من ذلك تعلم أن نسبة األسنوي إىل أيب احلسني القول بظنية املسألة كما هو 

وأجاب املصنف بأنا ال نسلم أا : (ر عبارته غري صحيح، ونص عبارته باحلرفظاه
علمية ألنَّ املقصود من كون القياس حجة إمنا هو العمل به ال جمرد اعتقاده كأصول 

 فكذلك ما كان وسيلة إليها هذا هو الصواب ،الدين والعمليات يكتفى فيها بالظن
 وإن كان األكثرونَ كما ، رأي أيب احلسنييف تقريره وقد صرح به يف احلاصل وهو

وهو رأي أيب (هـ فإن الضمري يف قوله .ا. إنه قطعي: نقله اإلمام واآلمدي قالوا
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راجع إىل كون القياس حجة، وتأويل عبارته حبيث تفيد نسبة القول بظنية ) احلسني
 . آبالدليل السمعي إليه متعسر فتدبرها واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع وامل

هذا متام القول يف تقرير الكيفية األوىل لداللة اآلية الشريفة على حجية 
 . القياس

القياس اعتبار :  ما ذكره يف البحر احمليط وتقريرها أن يقال)الكيفية الثانية(
 وأما الصغرى فدليلها ، فكما سبقى أما الكرب،واالعتبار مأمور به فالقياس مأمور به

د سئل أبو العباس أمحد بن حيىي بن ثعلب وهو من أئمة اللسان عن النقل عن اللغة فق
أخربنا عمن رد حكم :  فقيل له،أن يعقل اإلنسان الشيء فيفعل مثله: االعتبار فقال
ونقل القاضي . هو مشهور كالم العرب. نعم:  قال،ها أيكون معترباريحادثة إىل نظ

عتبار اسم يتناول متثيل الشيء بغريه أبو بكر يف التقريب اتفاق أهل اللغة على أن اال
 وال خيفى أن هذه الكيفية أقل مؤنة من ،وإجراء حكمه عليه والتسوية بينهما يف ذلك

 . الكيفية األوىل وإن كان يرد عليها كثري مما ورد على سابقتها فتفطن واهللا أعلم
لى إن اآلية تدل ع:  وهي مسطورة يف كتب احلنفية وحاصلها)الكيفية الثالثة(

إجياب القياس إما بداللة اإلشارة بناء على أن االعتبار معناه االتعاظ فقط وعلى 
أن االعتبار : األول يكون من منطوقها وعلى الثاين يكون من مفهومها، وتقرير األول

 وهو عام يشمل القياس الشرعي ،يف اآلية رد الشيء إىل نظريه بأن حيكم عليه حبكمه
ولكونه مرتبا على سبب خاص وهو ما حصل لبين النضري . اظوالقياس العقلي واالتع

من ختريب بيوم وإجالئهم عن بالدهم ألجل ما وقع منهم من الكفر واالغترار 
. بأنفسهم وحصوم كان ظاهرا يف االتعاظ وكان سوق الكالم له فيدل عليه عبارة

لى القياس ولكن ملا كانت العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب دل أيضا ع
 . الشرعي بطريق اإلشارة
أن االعتبار هو االتعاظ فقط ولكن ملا رتب اهللا سبحانه وتعاىل : وتقرير الثاين

 ،األمر به بالفاء على قصة بين النضري أفاد ذلك أن تلك القصة علة لوجوب االتعاظ
وإمنا تكون علة لوجوب االتعاظ باعتبار قضية كلية وهي أن كل من علم بوجود 



 ٧٥ نرباس العقول

 فإن مل تصدق هذه القضية ال يصدق ،بب جيب عليه احلكم بوجود املسببالس
 وإذا ثبتت القضية ثبت ،التعليل ألنه ال يكون صادقًا إال إذا كان احلكم الكلي صادقًا

وجوب القياس الشرعي يف األحكام، وهذا املعىن يفهم من لفظ الفاء اليت للتعليل 
نص ال قياسا فال يلزم الدور وهو إثبات فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون داللة 

هذا حاصل ما قرر يف كتب احلنفية من وجه االستدالل ذه اآلية . القياس بالقياس
  :الشريفة على حجية القياس وفيه أحباث

أن داللة هذه اآلية بطريق اإلشارة كما يف الوجه األول ال تصح إال إذا : األول
 وما قيل يف ،دون إثباته كما سبق خرط القتادثبت أن لفظ اعتربوا يفيد العموم و

كتب احلنفية توجيها للعموم أن املعىن افعلوا االعتبار فغري مسلم بل معناه افعلوا 
وما قيل فيها أيضا من أن اإلطالق كاف على تقدير عدم العموم ألنَّ لفظ . اعتبارا

نَّ عموم أويل األبصار ال  أل؛ يعم اتهدين بال نزاع فغري مسلم أيضا)أويل األبصار(
يستلزم عموم االعتبار فيجوز أن يراد به االتعاظ فقط ويكون املخاطب بذل ما 

 . يشمل اتهدين وذلك واضح
أن الفاء بل صريح الشرط واجلزاء ال تقتضي العلة التامة حىت : البحثُ الثاين

أن يكون هلا يلزم أن تكون هذه القصة علة يف وجوب االتعاظ غاية ما يف الباب 
دخل يف العلية وهذا ال يدل على أن من علم بوجود السبب جيب عليه احلكم 

 على أن هذا الوجه مما يشك فيه األفراد من العلماء فكيف جيعل ،بوجوب املسبب
 وأجابوا عنه بأن الرضي نص على أن الفاء ، كذا يف التلويح للسعد؟من داللة النص

 وعلى تسليم أن هلا دخالً يف العلة فقط يثبت أا ،لثاينللتعليل وتفيد استلزام األول وا
تدلُ على العلة يف اجلملة، والظاهر أنه ال علة لوجوب االتعاظ سوى القصة املذكورة 

 . فتكون علة تامة
ما قاله من أن األفراد من العلماء يشكون يف هذا الوجه فال يكون داللة ) وأما(
 . نص

ذلك ينبغي أن ال يكون عاملًا باللغة أو يكون أن من شك يف ) فاجلواب عنه(



اس العقولنرب ٧٦ 

 ى وال خيفى ما يف هذا اجلواب من التكلف والدعاو، كذا قالوا،معاندا فال عربة به
 . اخلالية عن الدليل

أن مدلول داللة النص عند احلنفية هو مفهوم املوافقة عند : البحث الثالث
ا يشمله عرفًا أو جمازا عند  وهو الذي يصح أن يكون منطوقًا بنقل اللفظ مل،طائفة

فهل القياس .  وهو املدلول عليه بالقياس اجللي عند آخرين كما سبق،طائفة أخرى
؟ وهل يصح أن  فاعتربوا : الشرعي يصح أن يكون مفهوم موافقة لقوله تعاىل

يكون االعتبار منقوالً عرفًا أو جمازا ملا يشمل القياس الشرعي عند أصحاب هذين 
 .  انظر ذلك فقد يدعى بعدهالقولني؟

مث إن القياس اجللي ال خالف فيه كما سبق فال مانع عند القائلني بأنَّ الداللة 
 وال يلزم الدور ،قياسية أن يكون من طريق إثبات القياس املتنازع فيه القياس اجللي

 . املعدول بسببه من القياس إىل داللة النص واهللا أعلم
ية الشريفة اليت اشتهر االستدالل ا على حجية هذا متام القول يف هذه اآل

 . القياس
 يف الرسالة حلجية -رضي اهللا عنه-واحتج الشافعي : قال يف البحر احمليط

فهذا متثيل : وقال ]٩٥: املائدة[ فجزاء مثل ما قتل من النعم: القياس بقوله تعاىل
وأوجب املثل ومل  ]٩٥: املائدة[  عدل منكماحيكم به ذو: وقال. الشيء بعدله

 فوكل ذلك إىل اجتهادنا وأمرنا بالتوجه إىل القبلة باالستدالل ،أي مثل كان: يقل
  .هـ.ا .]١٥٠، ١٤٤: البقرة[وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره :وقال

)إن ما يف هاتني اآليتني من باب حتقيق املناط فإن اهللا تعاىل أوجب : )فإن قلت
حيصل االجتهاد يف أن الكبش مثالً مثل فاملثلية مستفادة بالنص يف اآلية األوىل املثل مث 

. وكون الكبش مثالً إمنا حصل باالجتهاد، ومثل ذلك يقال يف االجتهاد يف القبلة
وقد سبق أن االجتهاد يف حتقيق املناط ال خالف فيه بني األمة ألنه من ضروريات 

 . م فيه اخلالفكل شرعية وليس هو من قبيل االجتهاد القياسي الذي عظ
)اتني اآليتني -رضي اهللا عنه- املذكور يف رسالة اإلمام :)قلت أنه أتى 

استدالالً على االجتهاد ومع ذلك فيمكن أن يوجه االستدالل باآلية األوىل على 
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 :حجية القياس مطلقًا بأن يقال
أن حكم إنَّ اهللا تعاىل قد أقام مثل الشيء مقام الشيء فدلَّ ذلك على ): أوالً (

 . الشيء يعطى لنظريه وأن املتماثلني حكمهما واحد وذلك هو القياس الشرعي
 ملا أوجب سبحانه وتعاىل املثل ووكل حتقيقه يف شيء خاص إىل :)ثانيا(و

 فلم يكن فرق بينه وبني االجتهاد ،اجتهادنا ومن املعلوم أن االجتهاد يف ذلك خيتلف
تعاىل باالجتهاد مطلقًا فلزم من يقول مبشروعية القياسي املتنازع فيه كان إذنا منه 

 . االجتهاد يف حتقيق املناط أن يقول مبشروعية االجتهاد القياسي
وأما آية القبلة فيمكن أن يوجه االستدالل ا بالوجه الثاين فقط فتدبر واهللا 

 . أعلم
 ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل :واحتج ابن سريج وأصحابنا بقوله تعاىل
لوا األمر هم وفأ: قالوا ]٨٣: النساء[ األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

العلماء واالستنباط هو القياس مأخوذ من استنباط املاء إذا استخرج من معدنه واهللا 
 فاأللفاظ ظاهرة واملعاين علل ،تعاىل قد جعل لألحكام أعالما من األمساء واملعاين

ا فصار معىن االسم أخص باحلكم من باطنة فيكون باالسم مقصورا عليه باملعىن متعدي
 وإن كانت تابعة لألمساء ،االسم فعموم املعىن بالتعدي وخصوص االسم بالتوقيف

هـ، وفيه أن .ا. ألا مشروعة فيها واألمساء تابعة ملعانيها لتعديها إىل غريها
 قبله من األمن واخلوف االستنباط بعد تسليم أن الضمري فيه ليس راجعا إىل ما ذكر

 . أعم من القياس ألنه يشمل استخراج املعاين من دالالت األلفاظ من غري تعدية
إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثالً ما  : واحتج ابن سريج أيضا بقوله تعاىل

ألن القياس تشبيه الشيء بالشيء فإذا جاز من : قال ]٢٦: البقرة[ بعوضة فما فوقها
 عليه خافية لرييكم وجه ما تعلمون فهو ممن ال خيلو من اجلهالة أوىل فعل من ال ختفى

 .هـ .ا. باجلواز
ومن املعلوم أن القرآن الكرمي مملوء باآليات اليت ضرب اهللا فيها لعباده األمثال 
كهذه اآلية، ولقد ذكر ابن القيم منها يف أعالم املوقعني كثريا يف سياق االستدالل 

 خيفى أن مثل هذه اآليات مما يستأنس به يف الداللة على أن على حجية القياس، وال
اهللا تعاىل قد جرت عادته اإلهلية الغالبة يف تشريع األحكام إعطاء شبيه الشيء حكم 
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 . الشيء واهللا أعلم
قال من حيي العظام وهي رميم قل حيييها الذي  : واحتج غريه بقوله تعاىل

 ،هـ.ا. فهذا صريح يف إثبات اإلعادة قياسا: قال ]٧٩، ٧٨: يس[ أنشأها أول مرة
إن طريق إقناع :  اللهم إال أن يقال،وفيه أن مثل هذا ليس قياسا يف األحكام الشرعية

املنكرين املعاد ذا القياس يقتضي أن إعطاء النظري حكم نظريه مما ال ينبغي أن يتردد 
اقتضته بدائه العقول وال شك فيه عاقل وأن منكره ينبغي أن يكون معاندا مصادما ملا 
 . أن من ضمن ذلك القياس الشرعي املتنازع فيه واهللا أعلم

] ٩٠: النحل[إن اهللا يأمُر بالعدل واإلحسان :واحتج ابن تيمية بقوله تعاىل
ووجه االستدالل ا أن العدل هو التسوية بني املثلني يف احلكم وال شك أنه : قال

ن العدل وضع الشيء يف موضعه واملقصود منه التساوي  وفيه أ،هـ.ا. يتناول القياس
بني الناس يف األحكام فهل يشمل التسوية بني النظائر يف األحكام الشرعية؟ انظر يف 

 . ذلك وأظن أنه ال مانع منه وإن كان بعيدا
هذا متام القول يف االستدالل على حجية القياس بالكتاب العزيز الذي ال يأتيه 

 . زيل من حكيم محيد واهللا أعلمـديه وال من خلفه تنالباطل من بني ي
 :الدليل الثاين السنة

 :وقد استدل منها جبملة أحاديث
 وقد روي هذا -رضي اهللا عنه-وهو أشهرها حديث معاذ بن جبل ) األول (

احلديث بعدة روايات أظهرها داللة على املقصود الرواية اليت ساقها األسنوي وهي 
اذًا وأبا موسى األشعري قاضيني إىل اليمن كل منهما يف ناحية  بعث معأن النيب  
إذا مل جند احلكم يف الكتاب والسنة نقيس األمر باألمر :  فقاال))مب تقضيان((: فقال هلما

 هـ .ا. ))أصبتما((: فقال . فما كان أقرب إىل احلق عملنا به
وأنكر ابن وقد حبثت عن هذه الرواية يف كتب احلديث فلم أعثر عليها 

السبكي قصة أيب موسى األشعري وذكر يف شرحه أن البيهقي روى أن عمر بن 
مث قايس األمور واعرف األمثال : (اخلطاب أرسلَ إىل أيب موسى كتابا بليغا وفيه

 . وسيأيت هذا األثر يف دليل اإلمجاع) واألشباه
حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن : والذي يف سنن أيب داود هكذا
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بن عمر وأخي املغرية بن شعبة، عن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ احلارث ا
كيف تقضي إذا ((:  أراد أن يبعث معاذًا إىل اليمن قالبن جبل أن رسول اهللا ا

: قال. ))فإن مل جتد يف كتاب اهللا((: قال. أقضي بكتاب اهللا:  قال))عرض لك قضاء؟
. ))وال يف كتاب اهللا   سنة رسول اهللا فإن مل جتد يف((قال . فبسنة رسول اهللا 

احلمُد هللا الذي وفق ((: أجتهد برأيي وال آلو فضرب رسول اهللا صدره، وقال: قال
 .هـ.ا. ))رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا

: حبذف الباء ويف رواية أليب داود قال) أجتهد رأيي: (ويف بعض نسخ السنن
. ) ملا بعثه إخلن جبل أن رسول اهللا عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ ب(

 هذا احلديث مثل رواية أيب داود والترمذي يف جامعه واإلمام أمحد يف مسنده يورو
 وقد مجع بني الروايتني اآلمدي يف األحكام وروي معهما رواية أخرى أن النيب 

 اقض بالكتاب والسنة إذا وجدما فإذا مل جتد احلكم فيهما((: قال البن مسعود
ومل أر هذه الرواية أيضا يف كتب احلديث فاملعول على قصة معاذ . ))اجتهد رأيك

 . وحده اليت رواها أبو داود والترمذي واإلمام أمحد
 العمل به القياس صوب النيب : وكيفية االستدالل ذه القصة أن يقال

 فالقياس حجة جيب العمل ،وكلما كان كذلك فهو حجة جيب العمل مبقتضاه
أما الصغرى فدليلها القصة املذكورة أما على الرواية اليت ساقها األسنوي . تضاهمبق

 وعداه بالباء على ،نقيس األمر باألمر: فظاهر ألنه قد صرح فيها بالقياس بقوله
 وإن كان اللغوي يتعدى ،خالف الغالب من استعمال القياس الشرعي متعديا بعلى

لذي يراد تعرف حكمه لعدم النص عليه يف الكتاب ما كما سبق واألمر األول هو ا
واألمر الثاين هو املنصوص على حكمه الذي يراد القياس عليه ويتعني أن . والسنة
فما كان أقرب إخل، : فيه للجنس فيصدق باملتعدد بدليل قوله بعد ذلك) ال(تكون 

ا بأحدمها فإنه يقتضي أن يكون هناك عدة أمور يشبهها املقيس إال أنه أقرب شبه
 حيتمل أن تكون واقعة على ،فما كان أقرب: وما من قوله. فيلحق به ويعطى حكمه

الذي فاحلكم . احلكم وحيتمل أن تكون واقعة على القياس فعلى األول يكون املعىن
هو أقرب إىل احلق لكونه الذي ثبت بالقياس على أقرا شبها علمنا به، وعلى الثاين 

الذي يكون أقرب إىل احلق ألنه قياس على أقرا شبها عملنا  فالقياس ،يكون املعىن
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 . مبقتضاه
)إن قوله أقرب إىل احلق إمنا يتمشى على رأي املخطئة دون : )فإن قلت
 . املصوبة
)ملَّا كان احلكم الثابت بالقياس غري ثابت من اهللا أو من الرسول : )قلت

رأي املصوبة حقًا على أن يف مباشرة مل جيرأ على احلكم بأنه حق وإن كان على 
 . ذلك من حسن األدب والتواضع ما ال خيفى فتدبر

وأما على رواية أيب داود فألن معىن أجتهد رأيي أبذل الوسع يف طلب احلكم 
: قال اخلطايب يف شرح أيب داود املسمى باملعامل. بالقياس على ما يف الكتاب والسنة

القياس إىل معىن الكتاب والسنة ومل يرد الرأي يريد االجتهاد يف رد القضية من طريق 
  .هـ.ا. الذي يسنح له من قبل نفسه أو خيطر بباله من غري أصل كتاب أو سنة

وأصلُ االجتهاد على ما قاله الراغب أخذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة 
 . جهدت رأيي واجتهدت أتعبته بالفكر: يقال

ن القياس أصالً ودليالً لألحكام الشرعية وأما الكربى فوجهها أنه لو مل يك
 أ ال يقر على خط ما قاله معاذ ومل يقره عليه ألنه مطلقًا مل يصوب النيب 

 . خصوصا يف مثل هذا األصل العظيم
)من أين جاء ملعاذ أن القياس أصل ودليل كالكتاب والسنة حىت :)فإن قلت 

 .أجاب ذا اجلواب؟
)لى أن ذلك أمر مقرر معروف لدى كبار الصحابة جابته هذه تدلُ عإ :)قلت

.  وذلك أبلغ يف الداللة على املقصود،وخواصهم الذين يصلحون ملناصب القضاء
ما هو راجع إىل دليل ) منها: (وقد استشكل هذا الدليل ذه الكيفية من عدة وجوه

 . ما هو راجع إىل دليل الكربى) ومنها (،الصغرى
هذا احلديث بل هو ضعيف وضعفه من جهة سنده ال نسلم صحة : فقيل أوالً
 أما ما كان من جهة السند فإنه من رواية احلارث بن عمرو وهو ،ومن جهة متنه

 . وقد رواه عن ناس من أهل محص وهم جمهولون أيضا،جمهول
 . احلارث بن عمرو وال يعرف إال ذا احلديث: قال احلافظ مجال الدين املزي

روى احلارث بن عمرو أخي املغرية بن شعبة : ريخ الكبريقال البخاري يف التا
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الثقفي عن أصحاب معاذ، عن معاذ روى عنه أبو عون وال يصح وال يعرف إال ذا 
 . املرسل، وأما ضعفه من جهة املنت فبيانه من وجوه

  ما فرطنا يف الكتاب من شيء : أن هذا احلديث مناقض لقوله تعاىل) أوهلا(
ألنَّ ما ] ٥٩: األنعام[وال رطب وال يابس إال يف كتاب :، وقوله تعاىل]٣٨: األنعام[

إذا مل جتد احلكم يف الكتاب يقتضي أنه مل يشتمل على : ذُِكر يف احلديث من قوله
 . مجيع األحكام

 وهو باطل أن هذا احلديث يقتضي جواز االجتهاد يف زمنه ) وثانيها(
 . اكتفاء بوجوده 

 سأل معاذًا عما به يقضي بعد أن  احلديث يفيد أن النيب أن هذا) وثالثها(
 هل يصلح ،قلده منصب القضاء وذلك خالف املعقول بل املعقول أن خيتربه أو ال

 .  مث بعد العلم بصالحيته يقلده هذا املنصب اخلطري،للقضاء أو ال
أن هذا احلديث يقتضي عدم جواز نسخ الكتاب وختصيصه بالسنة ) رابعها(
 . خالف ما هو مقرروذلك 
أن هذه القصة رويت برواية أخرى تناقض الروايتني السابقتني فإنه ) خامسها(

اكتب إيل أكتب إليك ((: قال له رسول اهللا . أجتهد رأيي: ورد أنه ملا قال معاذ
 فلم يقره على االجتهاد برأيه وال ميكن اجلمع بينهما ألما ))أنا: ليس ألحد أن يقول

. ة واحدة فهما متناقضان فيدل ذلك على عدم صحة هذه القصةنقال يف حادث
 : أما عن ضعفه من جهة السند فمن وجوه) واجلواب(

أن رواية احلارث له عن أصحاب معاذ من غري تسمية هلم يدل على أنه ) الًأو(
 وهذا أبلغ يف الشهرة وشهرة أصحاب معاذ يف العلم ،حدث عن مجاعة ال واحد

لصدق باحملل الذي ال خيفى وال يعرف يف أصحابه منهم وال والدين والفصل وا
 كيف ال وشعبة حامل ،كذاب وال جمروح بل أصحابه من أفاضل املسلمني وخيارهم

إذا رأيت شعبة يف إسناد حديث : لواء هذا احلديث وقد قال بعض أئمة احلديث
 . فاشدد يديك به

 بعدة شواهد موقوفة أن هذا احلديث على فرض أنه ضعيف فقد تقوى) ثانيا(
عن عمر بن اخلطاب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وقد رواها البيهقي 
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 . يف السنن الكبري بعد أن روى هذا احلديث تقوية له
 هذا احلديث من طريق آخر بإسناد متصل ورجاله معرفون يرو: )ثالثًا(
 رواه عن عبد الرمحن ابن  إن عبادة بن نسي:وقد قيل: قال أبو بكر اخلطيب. بالثقة

غنم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد 
نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول 

 )٢()هو الطهور ماؤه احلل ميتته: ( وقوله يف البحر)١())ال وصية لوارث(( :رسول اهللا 
، )٣()ذا اختلف املتبايعان يف الثمن والسلعة قائمة حتالفا وترادا البيعإ: (وقوله 
 فهذه األحاديث مل تثبت من جهة اإلسناد ولكن )٤())الدية على العاقلة((: وقوله 

 فكذلك ،ملا نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلا
 كالم أيب بكر ،هـ.ا. ب اإلسناد لهحديث معاذ ملا احتجوا به مجيعا غنوا عن طل

 . وبه يتم اجلواب عن ضعف احلديث من جهة السند
 : اجلواب عن ضعفه من جهة املنت فنقول) وأما(

أما عن الوجه األول فال نسلم أن الكتاب يف اآليتني هو القرآن الكرمي بل هو 
يستطيع أحد أن يفهم اللوح احملفوظ فال تناقض، ولئن سلمنا أن املراد به القرآن فال 

أن املعىن اشتمال القرآن على مجيع األحكام بال واسطة للقطع خبلو ظاهره عن دقائق 
احلساب واهلندسة وتفاريع احليض والوصايا وغري ذلك فيتعني أن يكون املراد اشتماله 
عليها ابتداء أو بالواسطة وذلك ال يناقض العمل بالقياس ألنه ملا أمر اهللا تعاىل 

 . اس كان ما يستفاد منه مما اشتمل عليه الكتاب بالواسطةبالقي
                                     

وابن ماجه ) ٢١٢٢(والترمذي ) ٣٥٦٥(وأبو داود ) ٥/٢٦٧( أخرجه أمحد )١(
 ).١٦٥٥(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ٢٧١٣(

 .تقدم خترجيه) ٢(
والدار قطين ) ٢١٨٦(وابن ماجه ) ٣٥١٢(وأبو داود ) ١/٤٦٦( أخرجه أمحد )٣(

وحتليف البائع وختيري املبتاع " حتالفا" دون قوله ) ١٣٢٢(وصححه األلباين يف اإلرواء 
 ).٤٤٤٢(جاء يف إحدى روايات أمحد 

قضى بدية املرأة على " ولفظه ) ١٦٨١(ومسلم ) ٦٩١٠( متفق عليه البخاري )٤(
  ".عاقلتها
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 مطلقًا بل عن الوجه الثاين فال نسلم امتناع االجتهاد يف زمنه ) وأما(
 كما هو الصحيح أن الواقعة اليت ال ميكن تأخري احلكم فيها مع البعد عن النيب 

 . احلال يف القصة فال مانع من االجتهاد
 : فمن وجهنيعن الثالث ) وأما(
: ال نسلم أنه سأله بعد أن قلده منصب القضاء وقول الراوي يف القصة) أوالً(

 . معناه أراد أن يبعثه، وقد ورد مصرحا به يف بعض الروايات كما سبق. بعث معاذًا
سلمنا أن السؤال وقع بعد أن قلده ولكن ال نسلم أن السؤال كان على ) ثانيا(

 وإمنا كان ذلك إلظهار فضله للصحابة ،ح للقضاء أو السبيل االختبار له هل يصل
 .  ما اختاره إال ألنه يصلح هلذا املنصب اخلطريوأنه 

عن الرابع فاملراد بالكتاب الذي يعمل بالسنة إذا فقد الكتاب الذي ال ) وأما(
 له على ذلك وبني الدليل معارض له وال ناسخ ضرورة اجلمع بني تقرير النيب 

 . ى نسخ الكتاب وختصيصه بالسنةالدال عل
إن هذه الرواية اليت ذكرمتوها مناقضة لروايتنا هي : عن اخلامس فنقول) وأما(

سلمنا أا صحيحة أيضا ولكن . غريبة شاذة فال تعارض روايتنا الصحيحة املشهورة
ال نسلم عدم إمكان اجلمع بينهما فيجوز أن حتمل هذه الرواية على ما إذا اتسع 

 وروايتنا على ما ،ت للواقعة اليت تنـزل فتتحمل املكاتبة مع حضرة الرسول الوق
إذا ضاق الوقت حبيث ال ميكن الصرب يف معرفة حكم اهللا فيها على ذهاب الكتاب 

 واهللا أعلم . ورده
سلمنا صحة إسناد هذا احلديث ولكنه مرسل فليس حجة عند : قيل ثانيا

د فيما تعم به البلوى فليس حجة عند أيب وخرب آحا. -رضي اهللا عنه-الشافعي 
 فإن هذه القصة من األمور اليت ينبغي أن تكوون مشهورة فال يصح أن ينفرد ،حنيفة

 . بروايتها واحد أو اثنان
أن هذا احلديث بعد تسليم أنه مرسل اعتضد برواية أخرى متصلة ) واجلواب(

ضا قد اشتهر برواية  وهو أي-رضي اهللا عنه-كما سبق فيكون حجة عند الشافعي 
الكافة عن الكافة وتلقته األمة بالقبول واالحتجاج كما سبق فيكون حجة عند أيب 

 . -رضي اهللا عنه-حنيفة أيضا 
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وهو وارد على رواية أيب داود سلمنا أن احلديث غري ضعيف وأنه : قيل ثالثًا
معاذ أجتهد  العمل بالقياس ألن قول حجة لكن ال نسلم داللته على تقرير النيب 

 حيتمل أن يكون مراده بذل الوسع يف استنباط احلكم من النصوص اخلفية فإن ،برأيي
 . االجتهاد يشملُ ذلك

 فإن مل جتد يف :نه ال يصح محل االجتهاد على ذلك بعد قولهأ) واجلواب(
 ألن هذا اللفظ عام يف اجللي واخلفي ألنه فعل منفي يف ،السنة وال يف كتاب اهللا

ال يصح محله على القياس أيضا ألن احلكم املستفاد بالقياس :  وال يقال،شرطسياق ال
إن حكم القياس ليس مما اشتمل عليه : مما اشتمل عليه الكتاب والسنة، ألنا نقول

 . الكتاب والسنة مباشرة بل بالواسطة وذلك يكفي يف نفي عدم الوجدان له فيهما
جتهاد أعم من القياس فإنه يشمل سلمنا ذلك لكن ال يزال اال: قيل رابعا

 ويشمل االستدالل باالستصحاب ،االستدالل بالرباءة األصلية يف نفي األحكام
زيل اللفظ على أكثر مفهوماته ـواملصاحل املرسلة والتمسك بطريق االحتياط من تن

 .املراد به القياس الشرعي وما الدليل على هذا احلصر؟:  فلم قلتم،أو أقلها
.  كذا يف احملصول،ن األمة أمجعت على احلصر فوجب القطع بهأ) واجلواب(

الرباءة األصلية فليست حجة وعلى فرض أا حجة ) أما(وميكن أن جياب بالتفصيل 
) وأما( وكذلك االستصحاب ،فأمرها معلوم لكل عاقل فال تفتقر إىل اجتهاد الرأي

 ،ه من باقي األقيسة أوىلاالستحسان فقياس خفي عند احلنفية فإذا صح إرادته فغري
وكذلك املصاحل املرسلة فإا إذا كانت حجة فالقياس املبين على رعاية املصاحل اليت 

زيل اللفظ جيعل احلكم منصوصا فيكون ـ وتن،اعتربها الشارع أوىل أن يكون حجة
 . مما اشتمل عليه الكتاب والسنة

 غري أن ،س الشرعيسلمنا احلصر وأن املراد باالجتهاد القيا: قيل خامسا
 ومنه ما كان مثل قياس الضرب ،القياس الشرعي أنواع منه ما كانت علته منصوصة

 فما املانع من أن حيمل االجتهاد على النوعني األولني ، ومنه غري ذلك،على التأفيف
 .اللذين نقول ما دون غريمها من باقي األقيسة؟

ن قبيل القياس ال يصح قصر أن هذين النوعني على تسليم أما م) واجلواب(
 لعلمه بأن )أجتهد رأيي(االجتهاد عليهما ألن الشارع إمنا سكت عند قول معاذ 
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 ولو محل على ما ذكر فقط مل يكن وافيا بعشر ،االجتهاد واٍف جبميع األحكام
 كما مل يسكت عند قوله ،معشار األحكام فكان احلل داعيا له إىل عدم السكوت

 . السنةأقضي بالكتاب أو 
 العمل به ملعاذ سلمنا ذلك ولكن ال نسلم أن ما أقر النيب : قيل سادسا

) واجلواب(؟ -رضي اهللا عنه-يكون حجة لغريه ما املانع من أن يكون خصوصية له  
حكمي على الواحد حكمي ((: أن األصل أن يكون عاما غري خمتص مبعاذ لقوله 

 . بدليل وال يكون خصوصية إال )١())على اجلماعة
سلمنا ذلك ولكن ال نسلم داللته على أن القياس حجة يف كل : قيل سابعا

اليوم أكملُت  : قبل نزولزمان ما املانع من أن يكون حجة يف زمان الرسول 
. للحاجة إليه ألن النصوص حينئذ غري وافية جبميع األحكام ]٣: املائدة[ لكم دينكم

والتنصيص على مجيع األحكام فال يكون حجة بعد نزوهلا وإكمال الدين ) وأما(
 .  وألن شرط القياس فقدان النص،لعدم احلاجة إليه

 واملراد من الدين ،أن األصل عدم التخصيص بوقت دون وقت) واجلواب(
 أصول الدين :زول هذه اآلية إمنا هو األصول أيـالذي أكمله اهللا تعاىل بن

القواعد الكلية اليت تكفي الستنباط مجيع والكليات إلثبات مجيع الفروع مفصلة يعين 
 وليس املراد بالدين مجيع ،الفروع احملتاج إليها يف أي زمان ومنها قاعدة القياس

الفروع لعدم النص على مجيعها، وإمنا نص على مجلة كافية لقياس غري املنصوص 
ة أو على حملها، وحيتمل أن يكون املراد منه مجيع الفروع وإكماهلا إما بال واسط

بواسطة وال يعقل أن يراد بإكماهلا النص  عليها كلها مباشرة حىت ال حيتاج للقياس 
 املراد بإكمال الدين :وقيل. للقطع خبلو ظاهر الكتاب والسنة عن أكثر األحكام

 . نصرته وإظهاره على مجيع األديان فال شاهد يف اآلية أصالً واهللا أعلم
)فإن قلت(:د من قوله  إن عموم األشخاص استفي :)) حكمي على الواحد

 وعموم األشخاص ال يستلزم عموم األزمان ، كما ذكرت))حكمي على اجلماعة
 .على الصحيح فمن أين أخذت عموم األزمان من عبارة معاذ؟

                                     
 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ١(
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)إذا ثبت من ذلك أن لكل واحد من أهل االجتهاد كسيدنا معاذ أن :)قلت 
 ومعلوم ،ياسه على ما هو منصوصجيتهد يف احلكم الشرعي الذي ليس مبنصوص بق

أن بيان حكم اهللا واجب على القادر عليه عند احلاجة إليه علمنا قطعا أن القياس 
حجة يف كل زمن احتجنا فيه لبيان حكم اهللا كالكتاب والسنة وال نعين بعدم 

 .  واهللا أعلم)١(التخصيص بزمن دون زمن إال ذلك فتدبر
أن هذا احلديث ال يفيد إال الظن واملسألة سلمنا مجيع ذلك غري : قيل ثامنا

 وهذا ،املتنازع فيها مما ينبغي أن تكون قطعية فال يكفي يف إثباا مثل هذا احلديث
 . تقدم حتقيق اجلواب هناك فتفطن فاعتربوا : السؤال ورد مثله على قوله تعاىل

 األصوليون هذا ما يتعلق باالستدالل على حجية القياس ذا احلديث، وقد استدل
 : بأحاديث أخرى

يا رسول اهللا، إن :  ملا سألته اجلارية اخلثعمية وقالتما ورد أن النيب ) منها(
أيب أدركته فريضة احلج شيخا زمنا ال يستطيع أن حيج إن حججت عنه أينفعه ذلك 

. نعم: قالت. ))أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟((: قال هلا
 ووجه االحتجاج به أنه عليه الصالة والسالم أحلق )٢())فدين اهللا أحُق بالقضاء((: قال

دين اهللا بدين اآلدمي يف وجوب القضاء ونفعه وهو عني القياس ومثل هذا يسميه 
 . األصوليون التنبيه على أصل القياس

 ملا سأله عن قبلة -رضي اهللا عنه- قال لعمر ومنها ما ورد أيضا أنه 
 فقال ))جته أكنت شاربه؟أرأيت لو متضمضت مباء مث جم((: ن غري إنزالالصائم م

                                     
ضل أنه إذا ثبت أن معاذًا جيتهد يف كل حال ال جيد فيه الكتاب ذكر بعض األفا) ١(

ثبت عموم األزمان بنص احلديث من . والسنة، وأن ذلك ثابت لغريه مبقتضى احلديث
 . غري ضميمة

) ١٨٥٤(أخرج البخاري : م، قلتهـ منه.كذا يف كتب األصول وانظر من خرجه ا) ٢(
 .عباس وليس فيه الفقرة األخريةحديث اخلثعمية من حديث ابن ) ١٣٣٥(ومسلم 

الفقرة األخرية منه من حديث ابن عباس ولكن يف قصة ) ١٨٢٥(وأخرج البخاري 
  .أخرى
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 وهذا احلديث يذكر يف كتب )١())فمه((:  فقال عليه الصالة والسالم،.ال: عمر
، ال أعرف هلا أصالً )أكنت شاربه: (وقال العراقي يف قوله. األصول ذا السياق

متضمضت من املاء وأنت أرأيت لو : (احملفوظ من هذا احلديث: وقال الزركشي
:  رواه أبو داود والنسائي وقال))فمه((: قال. ال بأس بذلك: قلت: مث قال عمر) صائم

وأعله ابن اجلوزي بليث توهم أنه . حديث ضعيف: وقال اإلمام أمحد. حديث منكر
الليث بن أيب سليم وإمنا هو الليث بن سعد اإلمام اجلليل، وقد وقع التصريح بأنه 

صحيح :  سعد يف رواية أيب داود، ورواه البزار يف مسنده وقال احلاكمالليث بن
ووجه . صحيح وصححه ابن حبان: اإلسناد على شرط الشيخني، وقال ابن حزم

االحتجاج به كسابقه فإنه عليه الصالة والسالم أحلق القبلة باملضمضة يف عدم 
 القبلة مل يترتب عليها اإلفطار جبامع أن كالً مقدمة مل يترتب عليها املقصود فإن

 . وسيأيت هذان احلديثان يف اإلمياء. اإلنزال واملضمضة مل يترتب عليها الشرب
)ال نسلم أن ذكر دين اآلدمي يف احلديث األول واملضمضة يف :)فإن قلت 

 . احلديث الثاين للقياس عليهما بل تقريبا لفهم اجلارية يف األول ولفهم عمر يف الثاين
)ت املسألة يف احلديثني من األمور العويصة اليت حتتاج إىل تقريب  ليس:)قلت
 فلو كان املقصود من ذكر دين اآلدمي يف احلديث األول واملضمضة يف ،لفهمها

الثاين التنبيه على مدرك احلكم وهو تساوي املسئول عنهما إليهما كل يف حكمه ملا 
 . م ويف الثاين ال تفطركان لذكرمها فائدة بل كان يكفي أن يقول يف األول نع

)ليس يف هذين احلديثني إال أن النيب :)فإن قلت  استعمل القياس ومل يقل 
 مقدماته قطعية وال نزاع يف القياس حجة وبينهما فرق فإن القياس الصادر منه 

 خبالف الصادر منا فإن مقدماته ظنية لقصورنا عن رتبته وإذا كان ،حجيته كما سبق
 .  حجية القياسكذلك فال يفيدان

)إذا ثبت أن النيب :)قلت  استعمل القياس من غري أن يكون خصوصية له 
وقد قال اهللا تعاىل : لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة]٢١:األحزاب [

                                     
 .وصححه الشيخ األلباين) ٢٣٨٥(أخرجه أبو داود ) ١(



اس العقولنرب ٨٨ 

 وكون قياسه قطعيا دون قياسنا ال يقتضي ،وجب علينا االقتداء به يف ذلك
 حيتمل اخلطأ وجيتهد على القول جبواز  يفهم القرآن على وجه الالتخصيص فإنه 

 ومع ذلك جاز باإلمجاع ملن هو أهل لالجتهاد منا ،االجتهاد له وال يقر على خطأ
أن يفهم القرآن وجيتهد يف  استنباط األحكام منه أو من السنة، وحيتمل أن يكون 
ذلك غري صواب، على أن خطابه لعمر ذا القياس دليلٌ على أن قاعدة القياس 

قررة يف الشريعة لو راعاها عمر لفهم احلكم الذي سأل عنه وذلك أبلغ يف الداللة م
 . على حجية القياس واهللا أعلم

ما ورد عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ألم سلمة وقد سألت عن ) ومنها(
وإمنا ذكر ذلك تنبيها على قياس . )١())هل أخربته أين أقبل وأنا صائم((: قبلة الصائم

 . ه عليهغري
)إمنا ذكر ذلك للتنبيه على أن فعله عليه الصالة والسالم كقوله :)فإن قلت 

 . حجة إرشادا ألم سلمة إىل وجه االقتداء ذا احلكم ال للتنبيه على القياس
)ا يف بيان :)قلتلو مل يكن املقصود التنبيه على قياس غريه عليه توسيع 

 ملا كان هنا داع لذكر هذا ،استنباط األحكامالشريعة وإرشادا لطرق االجتهاد يف 
 والذي حيسن يف مقام تبليغ الشريعة فقط ،الفعل الذي تقضي العادة بعدم التصريح به

 ).ه بأنه ال يفطريأخري: (بل كان يكفي أن يقول هلا
أيقضي أحدنا شهوته يؤجر :  بقولهما ورد أن رجالً سأل النيب ) ومنها(
فكذلك ((: قال. نعم:  قال)) وضعها يف حرام كان عليه وزرأرأيت لو((: قال. عليها؟

 . وهذا من قياس العكس ووجهه ظاهر. )٢())إذا وضعها يف حالل كان له أجر
 قال لرجل من فزارة أنكر ولده ملا جاءت امرأته به ما ورد أنه ) ومنها(
هل فيها من (( :قال. محر:  قال))ما ألواا؟((: قال. نعم:  قال))هل لك من إبل((: أسود
وهذا لعله نزعة ((: قال. لعله نزعة عرق:  قال))فمن أين؟((: قال. نعم:  قال))أورق؟

                                     
 .مبعناه) ١١٠٨ (رواه مسلم) ١(
 .من حديث أيب ذر) ١٠٠٦(مسلم رواه ) ٢(



 ٨٩ نرباس العقول

فأبانَ له مبا يعرف أن احلمر من اإلبل تنتج األورق فكذلك : قال املزين. )١())عرق
املرأة البيضاء تلد األسود فقاس أحد نوعي احليوان على اآلخر وهو قياس يف 

صل ليس فيه نسب حىت نقول قياس يف إثبات النسب، فيستأنس به الطبيعيات ألن األ
الذي فيه سواد ليس حبالك بل مييلُ إىل الغربة ومنه :على املقصود، واألورق معناه 

 .  ورقاء:قيل للحمامة
    حمرم احلالل كمحلل : (ما ورد أنه عليه الصالة والسالم قال) ومنها(
لعن اهللا ((:  ورد أنه عليه الصالة والسالم قالما) ومنها. ( ووجهه ظاهر)٢()احلرام

 ومجلوها . )٣())اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أمثاا
ووجه الداللة منه أنه عليه الصالة والسالم حكم بتحرمي . أذابوها:  ومعناه-باجليم-

 . أمثاا قياسا على أكلها احملرم بالنص
)الشحوم الوارد يف النص حترمي جلميع وجوه االنتفاع   إن حترمي:)فإن قلت

ال  : فيكون حترمي األمثان مستفادا من النص ال من القياس على حد قوله تعاىل
 وا مال اليتيمقربوال ت :وقوله، ]٢٩: النساء[ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

]وقوله]٣٤: ، اإلسراء١٥٢: األنعام ، : أموالكموال تأكلوا أمواهلم إىل   
 .]٢: النساء[

)الظاهر أن التحرمي املضاف إىل املأكول إمنا هو حترمي ألكله كما أن :)قلت 
 والتحرمي املضاف إىل الدابة حترمي للركوب ،التحرمي املضاف إىل النساء حترمي للوطء

فالتحرمي يف كل شيء حبسبه وذلك هو املتبادر إىل الفهم عند اإلطالق فيتعني أن 
 . رمي البيع بطريق اإلحلاق والقياس ال بالنصيكون حت
)يلزم من حترمي األكل حترمي التصرف كامليتة فيكون حترمي البيع :)فإن قلت 

مفهوما من النص بطريق اللزوم أو املفهوم أو داللة النص أو القياس اجللي الذي ال 
                                     

 .من حديث أيب هريرة) ١٥٠٠(ومسلم ) ٥٣٠٥(رواه البخاري، ) ١(
 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ٢(
 .من حديث أيب هريرة) ١٥٨٣(ومسلم ) ٢٢٢٤(رواه البخاري ) ٣(



اس العقولنرب ٩٠ 

 . خالف فيه كما سبق
)ه صاحلًا لالنتفاع به بوجه  ال نسلم ذلك جلواز أن يكون ما حرم أكل:)قلت

 فلوال أن يكون املناط لتحرمي األكل مقتضيا لتحرمي البيع مل ،آخر من وجوه االنتفاع
 وذلك املناط خفي حيتاج لدقة نظر فليس من قبيل ما ذكر يف السؤال واهللا ،يلحقه به
 . أعلم

األحكام وقد استدلوا أيضا من السنة بأنه عليه الصالة والسالم علل كثريا من 
: من ذلك قوله . والتعليل موجب التباع العلة أينما كانت وذلك هو القياس

 رواه أبو داود )١())كنت يتكم عن زيادة القبور فزوروها فإا تذكركم باآلخرة((
وترق القلب ((: والنسائي من حديث أنس ذه الزيادة واحلاكم من حديث بزيادة

 الفحش ورواه -بضم اهلاء وسكون اجليم- واهلجر )٢())راجوتدمع العني ال تقولوا ُه
زوروا (( :   أيب هريرة بلفظهمسلم من حديث بريدة من غري ذكر العلة، ومن حديث

كنت يتكم عن (( :عليه الصالة والسالم) وقوله. ()٣())القبور فإا تذكركم املوت
ا سئل عن بيع الرطب مل) وقوله. ( رواه مسلم)٤())ادخار حلوم األضاحي ألجل الدافة

 رواه مالك )٥())فال إذن((: فقال: نعم:  فقالوا))أينقص الرطب إذا جف؟((: بالتمر
عليه ) وقوله. (وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم

ال ختمروا رأسه وال متسوه طيبا (( :الصالة والسالم يف حق احملرم الذي وقصته ناقته
                                     

 ).٤٢٧٩(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ) ١٥٧١(أخرجه ابن ماجه ) ١(
وصححه األلباين يف صحيح ) ١/٣٧٦(واحلاكم ) ٢٥٠ و١/٢٣٧(أخرجه أمحد ) ٢(

 اجلامع 
)٤٥٨٤.( 

 .من حديث أيب هريرة) ٩٧٦(أخرجه مسلم ) ٣(
 .من حديث عائشة وصححه األلباين) ٧/٢٣٥(والنسائي ) ٢٨٢١(أخرجه أبو داود ) ٤(
وابن ماجه ) ١٢٤٣(والترمذي ) ٧/٢٦٩(والنسائي ) ٣٣٤٣( أخرجه أبو داود )٥(

 ).١٣٥٢(من حديث سعد بن أيب وقاص وصححه األلباين يف اإلرواء ) ٢٢٦٤(



 ٩١ نرباس العقول

: يف حق شهداء أحد) وقوله. ( رواه البخاري ومسلم)١()) يوم القيامة ملبيافإنه يبعثُ
زملوهم بكلومهم ودمائهم فإم حيشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ((

 كذا يف األحكام لآلمدي وأصلُ هذه القصة )٢())اللونُ لون الدم والريُح ريح املسك
أحدكم من نومه فال يغمس يده يف إذا استيقظ (( :)وقوله. (يف صحيح البخاري

 رواه البخاري ومسلم من )٣())اإلناء حىت يغسلها ثالثًا؛ فإنه ال يدري أين باتت يده
فإن وقع يف املاء فال تأكل منه فلعل املاء أعان على ((: يف الصيد) وقوله. (عدة طرق

 .  رواه مسلم مبعناه من رواية عدي بن حامت)٤())قتله
)م من تعليل احلكم املنصوص عليه بعلة إحلاق غري املنصوص  ال يلز:)فإن قلت

 بل جيوز أن يكون التعليل لبيان الباعث ،به الشتراكهما يف العلة إذ هو حمل للنـزاع
 وهلذا جاز التعليل بالعلة القاصرة اليت ال قياس ،على احلكم ليكون أقرب إىل االنقياد

من منكري القياس يقولون بالقياس عنها، وعلى تقدير داللتها على اإلحلاق فكثري 
 فال يكون مثل هذا مثبتا حلجية القياس ،الذي تكون علته منصوصة أو مومي إليها

 . على اإلطالق
)األصل يف التعليل أن يكون لتعدية احلكم إىل حمال العلة وال ينايف ذلك :)قلت 

لقاصرة نادر بل  والتعليل با،قصد بيان الباعث على احلكم ليكون أقرب إىل االمتثال
 إليها ىوكون هذا املسلك إمنا يثبت القياس املنصوص العلة أو املوم. منعه بعضهم

 ألن تعليل الشارع لبعض األحكام ؛فمسلم ولكن يلزم القائلني به أن يقولوا مبا عداه
إمنا هو إلرشاد اخللق إىل كيفية ربط األحكام بعللها ليستخرجوا ما مل ينص على 

 كما أنه نص على بعض األحكام فأرشد اخللق ،م بالطرق املعقولةعلته من األحكا
 . إىل استنباط ما مل ينص عليه

                                     
  .من حديث ابن عباس) ١٢٠٦(ومسلم ) ١٢٦٠(البخاري  أخرجه )١(
  . مل أجده يف الكتب املعتمدة)٢(
 .من حديث أيب هريرة) ٢٧٨(ومسلم ) ١٦٢( أخرجه البخاري )٣(
 .من حديث عدي بن حامت بنحوه) ١٩٢٩(ومسلم ) ٥٤٨٤( أخرجه البخاري )٤(



اس العقولنرب ٩٢ 

 االستدالل ذا يقتضي أن يكون التنصيص على العلة يفيد اإلذن :)فإن قلت(
 . بالقياس وذلك حمل خالف سيأيت الكالم عليه

ن الشارع  هل التنصيص على العلة إذن م: موضوع للنـزاع اآليته إن:)قلت(
بالقياس على مواقع العلة املنصوصة فقط، وإن مل يرد التعبد بالقياس أو ال؟ وقد 
ذكرناه هنا دليالً على حجية القياس على اإلطالق كما وضح يف جواب السؤال 

 وهو عند التحقيق ال يكفي يف إثبات احلجية وحده وإمنا حيصل به التقوية ملا ،األول
ال نسلم أن التعليل لتعدية احلكم ألن : منعا للجواب السابققبله وإال فلهم أن يقولوا 

 . ذلك فرع مشروعية القياس وللنـزاع فيه فيكون ذلك مصادرة
هذا متام القول يف االستدالل بالسنة على حجية القياس وعلى أن التعبد به وقع 

 . واهللا املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب



 ٩٣ نرباس العقول

 :الدليل الثالث اإلجماع
الدليل هو الذي عول عليه مجهور األصوليني ولذلك وجب علينا أن نعتين هذا 

بتقريره وإن أدى ذلك إىل التطويل فإن القصد كما علمت هو استيفاء املباحث مهما 
 فإن هذا الكتاب مل يوضع ليحفظ عن ظهر قلب وإمنا وضع ليكون ،طال الكالم

 القياس جممع :بيل، وتقريره أن يقالمرجعا لبيان املختصرات هدانا اهللا إىل سواء الس
 وكلما كان كذلك فهو حجة جيب العمل مبقتضاه ،على العمل به بني الصحابة

الصغرى فدليلها أن القياس ثبت العملُ به أو ) أما(فالقياس حجة جيب العمل مبقتضاه 
 ومل يظهر اإلنكار على ذلك أحد منهم وكلما كان ،القول به من بعض الصحابة

) أما( فالقياس جممع عل العمل به بينهم ،هو جممع على العمل به بينهمكذلك ف
  :صغرى هذا الدليل فتتضمن مقدمتني

 . أن بعض الصحابة ذهب إىل العمل بالقياس) إحدامها(
 فهاهنا ثالث ، وكرباه مقدمة،أنه مل ينكر عليه أحد من الباقني) والثانية(

مقدمة فيكون جمموع ما ) والكربى( ،مقدمات تتوقف صحة الصغرى على إثباا
تتوقف صحة دليل اإلمجاع عليه أربع مقدمات فنتكلم على كل مقدمة مبا هلا وما 

 : عليها فنقول
املقدمة األوىل وهي أن بعض الصحابة ذهب إىل العمل بالقياس فالدليل ) أما(

التصريح  عن الصحابة من الوقائع اليت حكموا فيها بالقياس، ومن عليها ما نقل به
 وهذه األمور كثرية جدا واإلحاطةُ ا متعسرة فنقتصر يف الذكر منها على بالقول

 وملا كان هذا املنقول عن ،طائفة كبرية يصح احلكم معها بأن القدر املشترك متواتر
الصحابة خيتلف يف وجه الداللة على املقصود اعتربنا كل ما يشترك يف وجه خاص 

 :  فاجتمع لدينا ثالثة أنواعمن الداللة نوعا مستقالً
 . مسائل وقع التصريح منهم فيها بالقياس أو ما يقرب منه) النوع األول(
مسائل وقع فيها خالف بينهم وليس فيها نص من الشارع فيتعني أن ) والثاين(

 . يكون مدرك كل واحد فيما ذهب إليه هو القياس
ا بالرأي الذي هو مسائل صرح كل واحد بأنه أفىت فيه) والنوع الثالث(



اس العقولنرب ٩٤ 

ما روي عن عمر بن اخلطاب أنه كتب يف رسالته ) فمن النوع األول. (القياس
) اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك: (املشهورة إىل أيب موسى األشعري

قس : (ووجه الداللة منها على املقصود ظاهر فإن قوله. رواه البيهقي والدارقطين
وهو غري املنصوص عليه يف الكتاب - ألمور بعضها ُ قس:معناه) األمور برأيك

 على البعض اآلخر املنصوص عليه بعد معرفتك أا أشباه ونظائر يف العلة -والسنة
 وليكن ذلك برأيك واجتهادك ال حيصل ،اليت اقتضت ربط احلكم باملنصوص عليه
ائر يف علة  فالظاهر أن املراد باألشباه والنظ،منك عن تقليد وال من غري بذل الوسع
مناسبة وأنه ) ومنها (،أوصاف شبيهة) منها(احلكم ومجع بينهما ألن العلل خمتلفة 

 .  إىل ما قلناه واهللا أعلم)برأيك( :أشار بقوله
)ال نسلم داللته على املقصود ألن موضع الداللة منه إما قوله:)فإن قلت  :

ال داللة يف واحد منهما  و،)وقس األمور برأيك: (أو قوله) اعرف األشباه والنظائر(
 .على املقصود 

اعرف األشباه املندرجة حتت اجلنس املنصوص على : فألن معناه) أما األول(
 وال شك أن ، فال يدخل يف اجلنس ما ليس نوعا منه،حكمه حىت ال ختتلط بغريها

 . ذلك حيتاج إىل تأمل كبري فقد يشتبه الشيء بالشيء ويتبعه اختالط األحكام
)اعرض األشياء على فكرك :  فألن معناه)قس األمور برأيك(وهو ) ا الثاينوأم

 فريجع حاصله إىل ،وتأملك لتستحضر علوما أو ظنونا تتوصل ا إىل حتصيل جمهول
 وذلك ،األمر بالنظر العقلي والقياس املنطقي الذي هو مركوز يف الطبائع السليمة

ن القصد بالقياس تشبيه الفرع باألصل لئن سلمنا أ. ليس من القياس الشرعي يف شيء
فيحتمل أن يكون املأمور به تشبيه الفرع باألصل يف أن ال يستفاد حكمه إال من 

 . النص وذلك نقيض القياس الشرعي
)من نظر يف سابق كالم أمري املؤمنني والحقه ال يشك يف بطالن هذا :)قلت 

الفهم الفهم فيما خيتلج يف : ( هكذا-رضي اهللا عنه-االحتمال يف كالمه فإن عبارته 
 اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك ،صدرك مما مل يبلغك يف كتاب وال سنة

فهذا الكالم يدلُ قطعا على أنه ) مث اعمد إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق فيما ترى
كم دون أمره بالقياس الشرعي بعد معرفة األشباه والنظائر مع العلل املفضية إىل احل
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 . نقيضه ودون النظر العقلي واهللا أعلم
 أنه أنكر على زيد بن ثابت -رضي اهللا عنهما-ما ورد عن ابن عباس ) ومنه(
أال ال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن : (فقال. اجلد ال حيجب األخوة: قوله

 . رواه البيهقي) ابنا وال جيعل أب األب أبا
ود أنه قاس اجلد على األب يف حجب األخوة كما أن ووجه داللته على املقص
زلة األب ال أنه ـ إذ من املعلوم أن مراده أن اجلد مبن،ابن االبن كاالبن يف حجبهم

 .  هو ليس أبا للميت بل جده:أب حقيقة ولذلك يصح نفيه عن امليت فيقال
)األب  ال نسلم أن إنكار ابن عباس على زيد ألنه مل جيعل اجلد ك:)فإن قلت

ما املانع من أن يكون اإلنكار ألنه مل يسم اجلد أبا جمازا كما مسى ابن . لعلة قياسية
 ]١١: النساء[يوصيكم اهللا يف أوالدكم: االبن ابنا جمازا، واندرج حتت قوله تعاىل

ويؤيد هذا االحتمال أنه نسبه ملفارقة التقوى وتارك القياس ليس مفارقًا للتقوى . اآلية
 . تارك النصخبالف 
)از يف أحد :)قلتال جيوز إنكار ابن عباس على زيد ألجل امتناعه من ا 

وعلى . املوضعني دون اآلخر ألن حسن ااز يف أحدمها ال يوجب حسنه يف الثاين
تقدير التساوي يف احلسن ال يلزم من القطع به يف أحدمها القطع به يف اآلخر فيتعني 

 . قة يف إطالق اسم ااز بل للتفرقة يف احلكم الشرعيأن ال يكون اإلنكار للتفر
 . ما قلته من أن تارك القياس ال ينسب ملفارقة التقوى) وأما(
أن هذا الكالم من ابن عباس حممول على املبالغة يف التخطئة أو أنه ) فجوابه(

  ويرى أن خمالفته تقدم يف التقوى واألقرب األول واهللا،يرى أن هذا القياس جلي
 . أعلم

هذا وقد صور البيضاوي يف املنهاج هذا القياس بقياس اجلد على ابن االبن 
 . وهو واضح والقياسان متالزمان واهللا أعلم

ما ورد عن علي وزيد بن ثابت أما شبها اجلد واألخوة بغصين ) ومنه(
لو : شجرة وجدويل ر لبيان قرما من امليت مث شركا بينهما يف املرياث فقال علي

أن شجرة انشعب منها غصن مث انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إىل أحد 
لو أن جدوالً انبعث من : الغصنني أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ وقال زيد
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ساقية مث انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب إحدى الساقيتني إىل صاحبتها أم 
 ووجه داللته على املقصود ، السياقرواه البيهقي، واحلاكم مع اختالف يف. اجلدول؟

أن تصويرمها بصورة احملس يقتضي أما سواء يف القرب من امليت فإذا كان اجلد 
يرث ينبغي أن تكون األخوة كذلك ألم يساوونه يف القرابة وحاصله قياس األخوة 

 . على اجلد يف استحقاق اإلرث الحتادمها يف اإلدالء إىل امليت
 يف أخذ الزكاة من بين حنيفة وقتاهلم -رضي اهللا عنه- بكر اجتهاد أيب) ومنه(

 ووجه داللته ،على ذلك ورجوع الصحابة إىل اجتهاده وذلك مشهور يف الصحيحني
 قاس خليفة رسول اهللا على رسول -رضي اهللا عنه- األحكام لآلمدي أنه  يفكما

: عد يف حواشي العضد وقال الس،اهللا يف ذلك ألنه قائم مقامه يف تنفيذ أوامر الشريعة
 بنسبته تصوير القياس إىل اآلمدي يستضعف هذا الكالم )يعين العضد(كأن الشارح 

ويرى أنه قاس الزكاة على الصالة ملا ثبت عنده وعند الصحابة أن اإلمجاع واالجتراء 
 . علىتركها يوجب حل القتال

)اىل متسك بالنص وهو قوله تع-رضي اهللا عنه- إن اجتهاده :)فإن قلت: 
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ]واألخذ من املمتنع دون قتاله ممتنع ]١٠٣: التوبة 

 . وما ال يتم الواجب إال به واجب وأبو بكر نائب عن الرسول 
)هذا خطاب مع النيب :)قلت  ،فال يتعدى إىل غريه إال بالرأي وهو القياس 
 . د وذكره السعد واهللا أعلم تعلم أن قياس اآلمدي أوىل مما أشار له العضكوبذل

ما هو مشهور يف التواريخ الثابتة يف صحيحي البخاري ومسلم ) ومن ذلك(
 عهد إىل عمر باخلالفة قياسا منه التعيني بالعهد -رضي اهللا عنه-وسنن البيهقي أنه 
 ألنه إمام املسلمني ومفوض إليه األمر يف سائر مصاحلهم فقام ؛على التعيني بالبيعة

فاجلامع بني التعيينني أن كالً منهما صادر ممن هو أهل لذلك . يف ذلكمقامهم 
 . فاملسلمون أهل لذلك أصالة واإلمام أهل ألنه نائب عنهم كما ذكرنا

 على تولية أيب بكر الصديق -رضي اهللا عنهم-إمجاع الصحابة ) ومن ذلك(
 ووجه ،لدنيانا لديننا أفال نرضاه اخلالفة وقوهلم يف ذلك لقد رضيه رسول اهللا 

 ومن ذلك ،داللته على املقصود أم قاسوا اإلمامة العظمى على إمامة الصالة
نه ملا قيل أإمجاعهم على كتابة املصحف لقصد حفظه قياسا على دراسته، ومن ذلك 
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قاتل اهللا : ن مسرة أخذ اخلمر من جتار اليهود يف العشور وخللها وباعها فقالإ :لعمر
لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم ((:  قالول اهللا مسرة أما علم أن رس

 -رضي اهللا عنه- ووجه الداللة منه أن عمر )١())فجملوها وباعوها وأكلوا أمثاا
رضي اهللا -ومن ذلك أن عمر . قاس اخلمر على الشحم وأن حترميها حترمي لثمنها

ملغرية بن شعبة  جلد أبا بكرة واثنني معه حيث مل يكمل نصاب الشهادة على ا-عنه
. رواه احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف املعرفة وأبو نعيم وعلقه البخاري. بأنه زىن

 . ووجه الداللة فيه أن قاس الشاهد على القاذف
:  أنه قال يف حد شارب اخلمر-رضي اهللا عنه-ومن ذلك ما روي عن علي 

رواه عبد ) تريإذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فعليه حد املف(
 ووجه الداللة منه أنه قاس ،الرزاق ومالك يف املوطأ واحلاكم، والنسائي يف الكربى

 . الشارب على القاذف وهو أبعد أنواع القياس ألنه أقام مظنة الشيء مقام الشيء
ومن ذلك أن عمر كان يشك يف قود القتيل الذي اشترك يف قتله سبعة فقال 

 ،نعم: أيت لو أن نفرا اشتركوا يف سرقة أكنت تقطعهم قاليا أمري املؤمنني أر: علي
ومن ذلك .  ووجه داللته على املقصود أنه قاس القتل على السرقة،)٢(فكذلك: قال

 أسقطت جنينها : أرسل إىل امرأة فأجهضت أي-رضي اهللا عنه-ما روي أن عمر 
ثمان بن لفزعها من هيبته فاستشار الصحابة فقال له عبد الرمحن بن عوف، وع

أما املأمث فأرجو أن يكون : وقال له علي. إمنا أنت مؤدب وال شيء عليك: عفان
عزمت عليك أن ال : فاتبع عمر رأي علي وقال له. حمطوطًا عنك وأرى عليك الدية

رواه البيهقي من حديث سالم عن . تربح حىت تضرا على بين عدي يعين قومه
وجه داللته على املقصود أن عبد الرمحن بن  وذكره الشافعي بالغًا و،احلسن البصري

. عوف وعثمان قاساه على مؤدب امرأته وغالمه وولده، وقاسه علي على قاتل اخلطأ
 .  مع اخلوارج-رضي اهللا عنهما-ومن ذلك قصة ابن عباس 

 ال تقاتلوهم حىت خيرجوا :قال علي: ومن سياقات مساعها أن ابن عباس قال
                                     

 .تقدم خترجيه) ١(
  .هـ.ا. ا السياقوانظر من خرجه ذ. كذا يف كتب األصول) ٢(
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 يا أمري املؤمنني أبرد بالصالة فإين أريد أن أدخلَ عليهم :قلت:  قال،فإم سيخرجون
وكنت رجالً حسن : قال.  أخشى عليك منهم:فقال علي. وأمسع كالمهم وأكلمهم

اخللق ال أوذي أحدا فلبست أحسن ما يكون من اليمنية وترجلت مث دخلت عليهم 
قل من حرم زينة اهللا  :ما هذا اللباس فتلوت عليهم القرآن: وهم قائلونَ فقالوا يل

 ولقد رأيت رسول اهللا  ]٣٢: األعراف[ اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق
أتيتكم من : فما جاء بك؟ فقلت. ال بأس: يلبس أحسن ما يكون من اليمنية فقالوا
 أعلم  وأصحاب رسول اهللا ، وختنهعند صاحيب وهو ابن عم رسول اهللا 

 ؟ل القرآن أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم فما الذي نقمتمبالوحي منكم وعليهم نز
  بل هم قوم خصمون :-عز وجل-إن قريشا قوم خصمون قال اهللا : فقال بعضهم

إن : فقالوا. فانتحى يل رجالن منهم أو ثالثة. كلموه: فقال بعضهم ]٥٨: الزخرف[
 :ن عليهثالث نقمناه: فقالوا. بل تكلموا: فقلت. شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا

، ٤٠ :، يوسف٥٧: األنعام[إن احلكم إال هللا: جعل احلكم للرجال واهللا تعاىل يقول
قد جعل اهللا احلكم من أمره للرجال يف ربع درهم يف األرنب :  فقلت]٦٧: يوسف

 ]٣٥: النساء[فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها :ويف املرأة وزوجها
وأخرى حما نفسه أن يكون أمري املؤمنني فإن مل : لوا قا،نعم: أفخرجت من هذا؟ قالوا

أرأيت إن قرأت من كتاب اهللا : فقلت هلم. يكن أمري املؤمنني فأمري الكافرين هو
قد مسعتم أو :  قلت،نعم: قالوا!  أترجعونَ؟عليكم وجئتكم به من سنة رسول اهللا

 فقال  رسول اهللا أراه قد بلغكم أنه ملا كان يوم احلديبية جاء سهيل بن عمرو إىل
لو نعلم أنك : فقالوا ))هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا ((اكتب :  لعليالنيب 

رجت من هذه؟ خأف ))امح يا علي((:  لعلي فقال رسول اهللا ،رسول اهللا مل نقاتلك
 قتل ومل يسب ومل يغنم، أفتسبونَ أمكم وتستحلونَ منها :قولكم) وأما (،نعم: قالوا

نعم فقد كفرمت بكتاب اهللا وخرجتم من اإلسالم، : فإن قلتم. لونَ من غريهاما تستح
: فيقولون!. أفخرجت منها؟: فأنتم بني ضاللتني وكلما جئتهم بشيء من ذلك أقول

 . فرجع ألفان منهم. نعم
وقد وردت هذه القصة من طرق عن ابن عباس رواها أمحد والنسائي يف 

رضي اهللا - وقياسه ،منها على املقصود واضح ووجه الداللة ،اخلصائص والبيهقي
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رضي اهللا -هذا ما أردت نقله عن الصحابة .  من أحسن األقيسة وأوضحها-عنهما
 .  من النوع األول ومثله كثري جدا-عنهم

املسائل اليت وقع اختالف فيها بني الصحابة وهي كثرية جدا ) النوع الثاين(
ر منها طائفة يظهر منها الداللة على املقصود  وحنن نذك،وقد أكثر األصوليونَ منها

 . وتكفي لقياس ما عداها عليها
مسألة احلرام اختلفوا فيها على مخسة أقوال فنقل عن علي وزيد بن ) فمنها(

 وعن ابن مسعود وغريه أنه يف حكم ، حكم الطالق الثالث يفثابت، وابن عمر أنه
 وعن أيب بكر، وعمر وعائشة ،تالف بينهمما بائنة أو رجعية على اخإالطلقة الواحدة 

 ، وعن ابن عباس أنه يف حكم الظهار، أنه ميني يلزمه فيه الكفارة-رضي اهللا عنهم-
 ، وقد روى املرتضى هذا القول عن علي،وعن مسروق وهو تابعي أنه ليس بشيء

 وقد حكى الرافعي يف ،حكى هذه األقوال مع نسبتها ملن ذكرنا اإلمام يف احملصول
 وقد ،لشرح الكبري املسمى بالعزيز هذا االختالف مع بعض خمالفة ملا ذكره اإلماما

خرج احلافظ ابن حجر هذه الروايات مع زيادة روايات خمالفة ملا ذكره الرافعي 
واإلمام بكالم طويل وال يعنينا حتقيق األمر يف ذلك وإمنا املقصود أنه يثبت على كل 

 .  هذه املسألةحال وقوع اخلالف بني الصحابة يف
 فمنهم من ورث اجلد ،توريث اجلد مع األخوة فقد اختلفوا فيه) ومنها(
 يقاسم األخوة ما :واألولونَ اختلفوا فمنهم من قال.  ومنهم من منع ذلك،واألخوة

يقامسهم ما كانت املقامسة خريا : من قال) ومنهم (،كانت املقامسة خريا له من الثلث
ري يف صحيحه بعض مذاهب الصحابة يف اجلد واألخوة ذكر البخا. له من السدس

وبني احلافظ يف الفتح من وصلها مع تفصيل املذاهب وال يعنينا ذلك إال من . تعليقًا
 هل يهدم من الطالق شيئًا أو يبقي عدد .. اختلفوا، ومنها اخللع،حيث اجلملة

اية األخرى الطالق على ما كان؟ ففي إحدى الروايتني عن عثمان أنه طالق والرو
وقال الرافعي يف الشرح .  كذا يف احملصول،أنه ليس بطالق وهو حمكي عن ابن عباس

ويروى عن ابن . ويروى عن عمر وعثمان، وعلي، وابن مسعود اخللع طالق: الكبري
وقد خرجها احلافظ ابن حجر يف التلخيص وقال يف . عمر، وابن عباس أنه فسخ إخل

 . لباب أصح مما نقل عن ابن عباسليس يف ا: آخره نقالً عن أمحد
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 ووجه داللة هذا النوع على ،املسألة املشتركة الشهرية يف الفرائض) ومنها(
إما أن يكون قول كل واحد من هؤالء عن مستند أوالً لكن الثاين : املقصود أن نقول

الكربى وهي ) أما. (وهو أن ال يكون عن مستند باطل فتعني أن يكون عن مستند
 مستند خطأ وال جيوز ريالصغرى فوجهها أن القول من غ) وأما (،لة فمسلمةاملنفص

إما أن يكون ذلك :  مث نقول،اتفاقهم عليه وذلك واضح ال ينكره إال زنديق معاند
) أما (،املستند عقليا أو مسعيا لكن األول وهو كونه عقليا باطل فتعني أن يكون مسعيا

غرى فوجهها أن حكم العقل يف مثل هذه املسائل واحد الص) وأما (،الكربى فمسلمة
مث نقول إما أن . وهو الرباءة األصلية وهذه أقوال خمتلفة أكثرها خمالف حلكم العقل

يكون املستند السمعي نصا وإما أن يكون غري نص لكن األول وهو كونه نصا سواء 
ن يكون املستند السمعي كان قوالً أو فعالً وسواء كان جليا أو خفيا باطل فتعني أ

الصغرى فدليلها أم لو قالوا تلك األقاويل ) وأما (،الكربى فمسلمة) أما (،غري نص
 ولو نقل لعرفه الفقهاء واحملدثون لكن مل ، ولو أظهروه الشتهر ونقل،لنص ألظهروه

 فثبت أم مل هيعرف ذلك لدى أحد من هؤالء فلم ينقل ومل يشتهر ومل يظهرو
 . ك لنص وهو املطلوبيقولوا ذل
املالزمة األوىل فوجهها أنا نعلم بالضرورة أنه كان من عادم إعظام ) أما(

 واستعظام خمالفتها حىت نقلوا منها ما ال ،نصوص الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه
 ونعلم أيضا أنه )١())نعم اإلدام اخلل((: يتعلق به حكم كقوله عليه الصالة والسالم

 واحلث على ،ام البحث على نصوص الرسول عليه الصالة والسالمكان من عاد
 ولريجعوا عن مذاهبهم إن ،نقلها إليهم ليتمسكوا ا إن كانت موافقة ملذاهبهم

كانت خمالفة هلا وال شك أن من كانت عادته هذه ال جيوز أن حيكم حبكم يف قضية 
ى اجلمع الكثري وألن العادة حتيل عل. ألجل نص مث يسكت عن ذكر ذلك النص

كتمان نص دعت احلاجة إىل إظهاره يف حمل اخلالف فثبت أنه لو كان قوهلم لنص 
ا الصغرى فوجهها أن) وأما (،ألظهروه ولو أظهروه الشتهر لتوفر الدواعي على نقله

بعد البحث التام والطلب الشديد واملخالطة للفقهاء واحملدثني ما وجدناه من أحد ما 
                                     

 .وأصحاب السنن من حديث جابر) ٢٠٥٢(أخرجه مسلم ) ١(
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إذا ثبت أم قالوا هذه األقاويل لغري نص ثبت أنه ألجل قياس إذ ال يشعر بنقلها و
 . واسطة

 . هذا متام القول يف داللة هذا النوع على املقصود
)إن شدة تعظيمهم للرسول ولنصوصه واستعظام خمالفتها ال :)فإن قلت 

 إىل  بل إمنا يلزم ذلك عند احلاجة،تستلزم ذكرها وإظهارها فيما ذهبوا إليه مطلقًا
الظهور ومل حيتاجوا لذلك قط ألن احلاجة إما عند املناظرة وهم مل جيتمعوا يف حمفل 

 . مع املستفيت وهو ال فائدة له يف ذكر الدليل) وإما (،واحد للمناظرة يف هذه املسائل
)استقراء العرف يشهد بوجوب اإلظهار فإن من حكم حبكم غريب :)قلت 

 وعلى أن قول ذلك الشخص ، تعظيم شخص معنيخيالف فيه مجعا يوافقونه على
 فإنه ال بد أن يذكره هلم ويصرح به ،يعترب حجة يف احلكم مث جيد حجة له من قوله

وبيان ذلك أن من يعتقد أن مذهبه ثابت بالنص فال . فاحلاجة إىل ذلك حاصلة مطلقًا
أن يكون  إمنا خالفه إما بنص أو بغري نص وعلى األول إما هبد أن يعلم أن خمالف

 فعلى ، أو مساويا له أو راجحا عليه فجملة الصور أربعةهمرجوحا بالنسبة إىل طريق
األولني يكون خمالفه خمالفًا للنص، وعلى الثالث يكون الواجب على كل منهما 

 فمن أثبت ، وعلى الرابع يكون هو نفسه خمالفًا للنص،التوقف حىت يعلم املرجح
 ولكن شدة ، يف خمالفه أو يف نفسه خمالفة النصمذهبه بالنص ال بد أن يعتقد

إنكارهم على املخالف لذلك تقتضي شدة احترازهم عنها وال طريق إىل ذلك 
االحتراز إال بإظهار فثبت أن شدة تعظيمهم للرسول ولنصوصه توجب عليهم أن 

 . يذكروه على اإلطالق واهللا أعلم
)فإن قلت(:ا ميكن تلخيصه إن إظهارهم للنص إمنا يكون إذا كانجلي ،) اأم (

 وترجيح أحد النصني ، كحمل املطلق على املقيد والعام على اخلاص،إذا كان خفيا
 وحتقيق ، وأدلة اخلطاب، واإلمياء، والنظر يف دالالت االقتضاء واإلشارة،على اآلخر

 . املناط وغري ذلك من االجتهادات املتعلقة باألدلة النصية فال ميكن إظهاره
)من احلاجة الداعية إىل إظهاره يف جواب السؤال األول يقتضي :)قلت ما ذكرناه 

اإلظهار مطلقًا وما ذكرته من أن النصوص اخلفية ال ميكن إظهارها وال تلخيصها 
 . ا فضالً عن أئمة الصحابةهفممنوع منعا ظاهرا فإن أضعف املتأخرين ميكنه تلخيص



اس العقولنرب١٠٢ 

)م لو متسكوا بنص:)فإن قلتم لو  سلمنا أألظهروه ولكن ال نسلم أ 
 . أظهروه الشتهر ألنه ليس من الوقائع العظيمة اليت تتوفر الدواعي على نقلها

)هذه املسائل قد اشتهر للنـزاع فيها فلو كانت لنصوص الشتهرت :)قلت 
 على أا من املسائل اليت يكثر وقوعها فكانت احلاجة إىل ،تلك النصوص كاشتهارها

 وما كان كذلك فإن الدواعي تتوفر على نقل ، فيها بالدليل شديدةمعرفة حكم اهللا
 . النصوص الواردة فيه واهللا أعلم

)ا لو نقلت :)فإن قلتا مل تنقل وما قلته من أسلمنا ذلك ولكن ال نسلم أ 
 ال بد أن تعلمه  إما أن تدعي أن مجيع ما نقل عن الرسول :لعرفت فيقال لك

فال يقول به ) أما األول. (بد أن يوجد يف زمانك من يعلمهأنت أو تدعي أنه ال 
الثاين فمسلم ولكن كيف عرفت أنه مل يوجد يف زمانك ) وأما (،إنسان سليم العقل

 .  فإن اإلنسان إمنا يعرف حال نفسه؟من يعرف هذه النصوص
)ا ثالثًا وهو أن تكون تلك النصوص مشهورة يف الكتب :)قلتندعي قسم 

 . ا كل من حاول طلبهاحبيث جيده
)ا مل تعرف:)فإن قلتنبني هذه ، سلمنا ذلك ولكن ال نسلم أ وحنن 

مسألة احلرام ) أما. (النصوص اليت استندوا إليها فيما ذهبوا إليه من املسائل املذكورة
يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا  :فمن ذهب إىل أنه ميني فقد استدل بقوله تعاىل

  مرضاة أزواجك واهللا غفور حليم قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكملك تبتغي 
فإنه عليه الصالة والسالم قد حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل اهللا  ]٢،١: التحرمي[

تعاىل هذه اآلية ومساه ميينا ومن ذهب إىل أنه ال اعتبار به وال شيء على قائله استدل 
 ، أو بالرباءة األصلية]٨٧: املائدة[  أحل اهللا لكمال حترموا طيبات ما : بقوله تعاىل

 مث من جعله ثالثًا ،ومن ذهب إىل أنه طالق جعله من كناياته فاندرج حتت نصوصه
 ومن جعله ،ومن جعله واحدة رجعية أنزله على أقل أحواله. أنزله على أعظم أحواله
 . ذا من جعله ظهارا ومثل مسألة اخللعكواحدة بائنة توسط و

وعلى . مسألة اجلد فمن ذهب إىل أنه حيجب األخوة جعله أبا جمازا) أماو(
اجلملة فأمر توريثه وتوريث األخوة معه تابع لتحقق سبب املرياث وعدمه املبني يف 

 .  ومثله مسألة املشتركة،النصوص
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)ال نسلم أن قوله تعاىل:)قلت  :  حل اهللا لكأيا أيها النيب مل حترم ما  
 فإن الصحيح أا نزلت يف قصة ، ملاريةاآلية، نزل يف حترمي النيب  ]١: التحرمي[

وخالصة هذه القصة أن . حترميه لشرب العسل كما ذكره النووي يف شرح مسلم
 عند حفصة فواطأت عائشة : شرب عسالً عند زينب على الصحيح وقيلالنيب 

 وهو -بضم امليم-فور إنا نشم منك رائحة املغافري مجع مغ: وسودة وصفية فقلن له
صمغ حلوله رائحة كريهة يكون بشجر يسمى العرفط فحرم شرب العسل 

 وعلى تسليم أا نزلت يف حترمي مارية مع أا قصة مل  ترد من طريق ،زلتـفن
  فليس يف اآلية إال أنه حرم احلالل من غري بيان الصيغة اليت حصلت منه ،صحيح

أنت علي : ( هيو كانت الصيغة اليت قاهلا فيحتمل أنه حرمها بلفظ اليمني ول
لكان ذلك نصا واضحا يف املسألة فال جيوز معه وقوع اخلالف وال كتمان ) حرام

 . ذلك النص
 . قوله يف السؤال من جعله طالقًا أو ظهارا إخل) وأما(
أن هذا اجلعل إمنا هو بطريق اإلحلاق ألن لفظ الطالق والظهار ) فاجلواب عنه(

 .  كما سيأيت توضيحه يف كيفية القياس يف هذه املسألة،يشملهال 
 ،مسألة اجلد فقد تقدم يف النوع األول ما يكفي لرد ما قيل يف السؤال) وأما(

 . وسيأيت ما يتعلق باملسألة املشتركة واهللا أعلم
)لو متسكوا بالقياس :  إن دليلكم معارض مبثله يف القياس فيقال:)فإن قلت

 . و أظهروه الشتهر إخل ما قررمت به دليلكمألظهروه ول
)فرق بني النص والقياس من وجهني:)قلت  : 
 . أن إنكارهم للنص فوق إنكارهم للقياس) األول(
أن اخلواطر مشتغلة بالعلل القياسية فال جيب التنبيه عليها دون ) الثاين(
صول كما سيأيت  على أم قد نبهوا على العلل القياسية باإلشارة إىل األ،النصوص
 . توضيحه
)سلمنا ما قلته ولكن ال نسلم أنه إذا مل يكن مستندهم النص :)فإن قلت 

 كاستصحاب احلال والرباءة ،يكون هو القياس مل ال جيوز أن يكون املستند غريمها
 . األصلية واملصاحل املرسلة واالستحسان وغريها
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)حابة مل يرجعوا يف هذه  إن الص: ألن اإلمجاع انعقد على أن من قال:)قلت
 .  إم عملوا فيها بالقياس:األقاويل للنصوص اجللية واخلفية قال

على أن مثل هذه األقوال ال ميكن االستدالل فيها مبثل الرباءة األصلية 
االستحسان فقياس خفي، ) وأما(واالستصحاب ألن معظمها خمالف ملقتضامها، 

شهادة األصول فإذا جاز للصحابة أن يعملوا ا املصاحل املرسلة اخلالية عن ) وأما(
فالقياس املبين على اعتبار العلل ومالحظة الشارع املصاحل املرتبة عليها أوىل واهللا 

 . أعلم
)إذا كان كل واحد منهم حكم يف هذه املسائل ألجل قياس فهل :)فإن قلت 

 . ائلهميكنك أن تصور يل يف كل قول قياسا يصح أن يكون هو املستند لق
)ا يف مسألة احلرام فمن قال.  نعم:)قلتا طالق أحلقها باأللفاظ : أمإ

 وال مما ،املوضوعة للطالق ألنه لفظ مؤثر يف حترمي الزوجة وليس من صرائح الطالق
أمجعوا على أنه من كناياته مث من جعله ثالثًا احتاط يف األمر، ومن جعله واحدة 

نه ظهار أحلقه إ : واحدة بائنة توسط، ومن قالرجعية أخذ باملتيقن، ومن جعله
بصيغته ملشاته له يف اقتضاء التحرمي إذ ليس هو من األلفاظ املوضوعة له، وملباينته 
لصرائح الطالق وكناياته، ومن جعله ميينا وأوجب فيه كفارته أحلقه باليمني، ومن 

 . ثريد فإنه ال يؤثر ال شيء فيه أحلقه بتحرمي املأكوالت املباحة كقصعة من :قال
يف مسألة اجلد واألخوة فقد سبق يف النوع األول تصوير أقيستهم فيها ) وأما(

 . بوضوح فتذكر
مسألة اخللع فمنهم من أحلقه بالطالق فأعطاه حكمه وجعله يهدم من ) وأما(
 .  ومنهم من أحلقه بالفسخ فلم يهدم عنده من الطالق،عدده

فمنهم من أحلق األخوة األشقاء باألخوة ألم جبامع مسألة املشتركة ) وأما(
لغي وصف كون األشقاء من أب أاإلدالء للميت بواسطة األم فشركهم يف السدس و

امليت، ومنهم من اعترب هذا الوصف الفارق فأبقى األخوة األشقاء على حاهلم يرثونَ 
 الستغراق أصحاب بالتعصيب كباقي العصبة ومبقتضاه ال يرثونَ شيئًا يف هذه املسألة

هذا ما يتعلق بالنوع الثاين من عمل الصحابة . الفروض التركة واهللا أعلم بالصواب
 . بالقياس
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املسائل اليت أفتوا فيها وصرحوا بأن ذلك برأيهم وهي أيضا ) النوع الثالث(
 .كثرية فلنقتصر منها على مجلة كافية يف حصول املقصود

أقول الكاللة برأيي فإن يكن : ( قال-رضي اهللا عنه-أن أبا بكر ) فمنها(
) صوابا فمن اهللا، وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان، الكاللة ما عدا الوالد والولد

 . رواه البيهقي يف سننه
إن اتبعت رأيك : أقضي يف اجلد برأيي، وقال له عثمان: (أن عمر قال) ومنها(

البيهقي مبعناه، وابن أيب رواه ) فسديد وإن تتبع رأي الشيخ قبلك فنعم الرأي كان
 . خيثمة

اجتمع رأيي ورأي عمر يف أمهات األوالد أال يبعن : (أن عليا قال) ومنها(
رواه سعيد بن منصور يف سننهن عن عبيدة السلماين، ورواه ) وقد رأيت اآلن بيعهن
 . ابن أيب خيثمة من طرق

 املوت ة من مرضتما روي عن عثمان بن عفان أنه ورث املبثو) ومنها(
-رواه مالك والشافعي بسند صحيح، ورواه البيهقي عن عمر بن اخلطاب . بالرأي

 . -رضي اهللا عنه
 -رضوان اهللا عليهم أمجعني-ووجه داللة هذا النوع على املقصود أن الصحابة 

 والرأي هو القياس فينتظم الدليل ،صرحوا بأم حكموا يف هذه املسائل بالرأي
 . ابة يف هذه املسائل بالقياس وهو املطلوب حكم هؤالء الصح:هكذا

 . الصغرى فدليلها ما سبق من هذه الروايات) أما(
الكربى فدليلها أن الرأي هو القياس، واستدل صاحب املنهاج على ) وأما(

أقلت هذا برأيك أم : ذلك باإلمجاع، واستدل اإلمام يف احملصول بأنه يقال لإلنسان
بلة اآلخر وذلك يدل أن الرأي ال يتناول االستدالل بالنص فيجعل أحدمها يف مقا
 . بالنص سواء كان جليا أو خفيا

)ال نسلم أن الرأي هو القياس لوجهني) فإن قلت : 
أنه ليس يف أصل اللغة كذلك ونقله يف الشرع إىل هذا املعىن خالف ) األول(
 . األصل

نه ليس كذلك وما لو كان هو القياس لكان املشتق من القياس مع أ) الثاين(
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أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فغاية ما يفيده أن الرأي خالف : قلته من أم يقولون
  فما الدليل على احلصر؟ ،النص وغري النص أعم من القياس

)يؤيده أنكم رويتم يف ذم الرأي .  ندعي أن الشرع نقله إىل هذا املعىن:)قلت
 ادعاء صاحب املنهاج اإلمجاع على آثارا وقررمت أنه القياس، وبذلك يظهر وجه

 . القياس واهللا أعلم
)بعد تسليم ما قلته من أن الرأي هو القياس هل تستطيع أن تبني :)فإن قلت 

 .يل أقيسة يف هذه املسائل ميكن أن يعترب مثلها مستندا للصحابة؟
)ا. ( نعم:)قلتا أخفى املسائل وأبعدها عن التطبيق ) أممسألة الكاللة فإ

 أراد بقوله هذا تفسري لفظ -رضي اهللا عنه-الظاهر أن أبا بكرألن على القياس 
الكالم الوارد يف القرآن ومن املعلوم أن تفسري كلمة لغوية إمنا يكون مبقتضى اللغة 

وقد اعترض اإلمام الرازي يف احملصول على ذكر كالم الصديق . وال دخل للقياس فيه
بة بالقياس مبثل ما قلناه ومل جيب عنه، هذا يف االستدالل على عمل الصحا

واألصوليون يذكرونه معرضني عن بيانه ويكتفونَ بوجه االستدالل العام وهو أن 
 .  وتطبيقههالرأي هو القياس من غري بيان وجه

كان السؤال عن وجه القياس يف هذه املسألة قريب التناول ويدور يف ) وملا(
 وكذا العلماء ،له يف مقامات االمتحانخلد كل شخص وكان طالب العلم معرضني 

 . املدرسون يف مقام التعليم والتدريس
علينا أن نبحث املسألة من مجيع أطرافها فلعلنا نصل إىل ما يصح أن ) وجب(

 أما املدرس فهو أكرب من أن حيتاج ملثلي ،يكون متكئًا للطالب يستند يف اإلجابة عليه
ظ الكاللة ذكر يف القرآن الكرمي يف آيتني ومها لف: فنقول. يف بيان عويصات املسائل

وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله  :قوله تعاىل) إحدامها (،يف سورة النساء
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف 

 يفتيكم يف ويستفتونك قل اهللا : قوله تعاىل) والثانية. (اآلية] ١٢: النساء[ الثلث
] ١٧٦: النساء[ الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك

وقد أمجعوا على أن األخوة يف اآلية األوىل هم األخوة لألم ويف الثانية األشقاء . اآلية
 يف املراد من الكاللة فذهب -رضي اهللا عنهما-واختلف الصديق، وعمر . أو ألب
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 وذهب عمر إىل أن املراد منها ما ،منها ما عدا الوالد والولدالصديق إىل أن املراد 
 وهي مصدر ال يثىن وال جيمع فيوصف به املفرد واملثىن واجلمع، ،عدا الولد فقط

:  فعلى األول يكون معىن قول الصديق،صفة وتطلق على الورثة وعلى املورث: وقيل
 وهلا ،ورثته والد وال ولد يف ت ميت ليس:ورثة ليس فيهم والد وال ولد وعلى الثاين

وملا مل تكن . معان أخر غري مشهورة ذكرت يف كتب التفسري ليس مناسبة ملا حنن فيه
هذه الكلمة موضوعة يف أصل اللغة لواحد من هذين املعنيني ومل يظهر من الشرع 

 فسيدنا ؛أيضا نقلها لواحد منهما كان مدار الفهم هلا عند الشيخني على االجتهاد
تمد يف الفهم على النص الوارد يف القرآن فإن الكاللة قيدت يف اآلية الثانية عمر اع

 والصديق نظر يف قاعدة التوريث واحلجب ورأى أن األخوة ألم ،بعدم الولد فقط
 على األبناء يف حجبهم األخوة ألم ،كما حيجبون باألبناء حيجبونَ باآلباء فقاس اآلباء

األبناء يف استحقاق األخوة ألم السدس أو الثلث إن ويلزمه قياس فقد اآلباء على فقد 
وهذا ال ينايف ما ذكر يف كتب .  وبناء على هذا القياس فهم القرآن،مل يوجد مانع آخر

 . - عنهرضي اهللا-التفسري من بيان مدارك أخرى اشتقاقية وغريها لرأي الصديق 
)لد بل يرثون  هل مذهب سيدنا عمر أن األخوة لألم حيجبون بالوا:)فإن قلت

عند وجوده؟ وهل يرى أيضا أن األخت الشقيقة تأخذ النصف مع وجوده حىت 
 . يكون للخالف مثرة بني الشيخني؟

)ا فيه:)قلتال شك أن مقتضى مذهبه ذلك وإن كنت مل أر نص ، بل رأيت 
فلعل من حكى اإلمجاع نظر . يف كتب الفقه واحلديث حكاية اإلمجاع على خالفه

إن رأيه :  أو يقال،عن مذهبه هذا فقد روى أنه رجع إىل رأي الصديقإىل رجوعه 
أن الكاللة هي ما عدا الولد فقط وحكم الوالد من احلجب وغريه استفيد من القياس 

 . أو من موضع آخر من الكتاب أو السنة واهللا أعلم
)ا :)فإن قلتكيف يصح ما ذكرته من عدم ظهور معىن الكاللة لغة أو شرع 
 مع أن اآلية الثانية ؟لنـزاع فيها وتنوع االجتهاد يف الوصول إىل معناهااقع حىت و

 ما رواه ابن أيب حامت وغريه  على يف مرياث الكاللةنزلت بعد استيفاء النيب 
 وأنا دخل علي رسول اهللا : (وأخرجه الشيخان وخلق كثري، عن جابر أنه قال

إنه ال يرثين إال كاللة فكيف : قلت فقلتمريض ال أعقل فتوضأ مث صب علي املاء فع
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 . ، وذلك يدل على أا كانت معلومة)زلتـ فن؟املرياث
)لعلها كانت معلومة على سبيل اإلمجال من غري حتديد للمراد منها :)قلت 

ال أدع : (يدل له ما رواه مسلم عن عمر أنه خطب مث قال. متاما يف لسان الشرع
 ما راجعته يف الكاللة كاللة وما راجعت رسول اهللا بعدي شيئًا أهم عندي من ال

أال يكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة ((: حىت طعن بأصبعه يف صدري فقال
 ومن هذا احلديث تعلم السر يف متسك سيدنا عمر مبا قاله يف الكاللة من أا ))النساء

 . عليها واهللا أعلم هو الذي أحاله  ألن النيب  اآلية؛ما عدا الولد متسكًا ذه
)مقتضى ما قررت من القياس يف رأي الصديق أن أصل الكاللة :)فإن قلت 

حبسب الظن هي ما عدا الولد مث قيس الوالد عليه فصار معناها بعد القياس ما عدا 
 : وذلك مشكل من وجهني. الوالد والولد

ا عدا الوالد  وهي قوله الكاللة م-رضي اهللا عنه-تنافيه عبارة الصديق ) أوالً(
والولد، فإن صرحيها أن املراد من الكاللة يف القرآن ما عدا الوالد والولد فكل منهما 

 وليس هناك مقيس عليه منصوص ومقيس غري منصوص ،مستفاد من الكاللة بالنص
 . غري أنه اقتصر على ذكر الولد يف اآلية الثانية لفهم الوالد منه كما ذكر يف التفسري

ذا القياس على تسليم عدم منافاته لكالم الصديق هو قياس يف أن ه) اًثاني(
 . اللغات ال يف الشرعيات واملقصود االستدالل على حجية الثاين دون األول

)ا عن الوجه األول فال نسلم أن تقرير القياس مبا سبق يؤدي إىل ما :)قلتأم 
قياس ما عدا الوالد  وصار معناها بال،ذكرته من أن الكاللة هي ما عدا الولد بالنص

والولد حىت يكون منافيا لعبارة الصديق، بل إن القياس املذكور طريق لفهم املراد من 
لفظ الكاللة فإنك علمت أن هذه الكلمة مل تكن موضوعة يف أصل اللغة ملن عدا 

 ومل يكن ظاهرا للصديق أن الشرع نقلها إىل ذلك بل كانت حمل ،الوالد والولد
ثالثة : ( فيما ورد عنه-رضي اهللا عنه- ولذلك قال عمر ،ا عمرغموض له ولسيدن

) الكاللة، واخلالفة، والربا:  لنا أحب إيلَّ من الدنيا وما فيهاألن يكون بينها النيب 
يه نزاع ومل حيتج فوملَّا كان عدم الولد ظاهرا لذكره صراحة يف اآلية الثانية مل يقع 

فظ الكاللة فكان من ل إرادة عدم الوالد معه من إىل االجتهاد فلم يبق موضع نظر إال
 وأن حجب ،بني الوسائل اليت توصل ا الصديق مالحظة قاعدة التوريث واحلجب
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 وبذلك كان لفظ الكاللة معناه ما ،الوالد يف حكم األخوة ألم حكم الوالد فأحلقه به
 . ذكر بالنص وإمنا القياس وسيلة للوصول هلذا املعىن

الوجه الثاين فال نسلم أن هذا القياس قياس يف اللغات ال يف عن ) وأما(
 كما سيأيت تقريره مبين على املناسبة بني اللفظ واملعىن ،الشرعيات إذ القياس يف اللغة

فالعلة اجلامعة فيه هي مناسبة كل من املعىن األصلي واملعىن اآلخر للفظ ويتوقف أيضا 
ملعنيني للمناسبة املذكورة، وال شك أن على أن اللفظ موضوع حبسب األصل ألحد ا

. القياس الذي بيناه سابقًا ليس كذلك ألن لفظ الكاللة ليس موضوعا ملا عدا الولد
 بل اجلامع فيه استواء قرما ،وليس محل الوالد على الولد للمناسبة بني اللفظ واملعىن

 . من امليت فهو قياس شرعي إلثبات حكم شرعي
 :ة من الكل وهو الضعف أو اإلحاطة فما املانع من أن يقال الكالل:)ن قلتإف(

 أو لعدم كونه من احلواشي احمليطة ،ا مل تشمل الوالد لعدم ضعف قرابته من امليتإ
 . به قياسا على الولد الذي مل تشمله لذلك فيكون قياسا يف اللغة

)أن  مثل هذا يصح أن يكون مدركًا مستقالً ملا قاله الصديق من:)قلت 
الكاللة اسم ملن عدا الوالد والولد من األصل من غري قياس أحدمها على اآلخر قياسا 

 ألن القياس اللغوي يتوقف كما علمت على أن يكون اللفظ ؛لغويا جلواز اإلطالق
 على أن مثار للنـزاع بني الشيخني هو مسألة التوريث ،موضوعا ألحد املعنيني

 . اللة فتأملواحلجب ال جمرد إطالق لفظ الك
)على ما قررته سابقًا يكون القياس الشرعي وسيلة لفهم القرآن:)فإن قلت  . 
)ا فيستعان بالقياس على الوصول :)قلتال مانع منه إذا مل يكن النص واضح 

 . إىل املراد منه
)هل احلكم املستفاد من القياس مستفاد من النص وإذا كان :)فإن قلت 

  هذا القياس؟ مستفادا منه فما قيمة
)وبعد الوصول إىل ، هو مستفاد من النص والقياس واسطة يف فهمه:)قلت 

هذا أقصى ما أمكنين الوصول إليه فيما يتعلق بالكاللة . ذلك ال حاجة إليه واهللا أعلم
 . ولعل عند غريي ما هو أحسن منه

 . مسألة اجلد فقد سبق القياس فيها يف النوع األول) وأما(
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 قاله عثمان لعمر فتصوير القياس يتوقف على معرفة الواقعة اليت قيل ما) وأما(
 . فيها ذلك ومل أعثر عليها

مسألة أمهات األوالد فمن ذهب إىل جواز بيعهن قاسهن على اإلماء ) وأما(
ومن ذهب إىل عدم جواز بيعهن قاسهن على األمة املرهونة . وغريها من املمتلكات
 .  تعلق ا حق للغري أو على احلرائر اليت،وغريها من املمتلكات

توريث املبتوتة يف مرض املوت فبالقياس على القاتل معارضة له بنقيض ) وأما(
 فحرمه الشرع ،قصده، وتوضيحه أن القاتل إمنا قتل مورثه استعجاالً بأخذ املرياث

 وكذا الذي طلق امرأته وبت طالقها وهو يف مرض املوت ،منه على خالف قصده
 . فعل ذلك لقصد حرماا من املرياث فحكم مبرياثها على خالف قصدهإمنا 

 والعمل به ،هذا متام القول فيما نقل عن بعض الصحابة من القول بالقياس
 . بأنواعه الثالثة

)وما ذكرته .  ال نسلم ذهاب أحد من الصحابة إىل القول بالقياس:)فإن قلت
ثلها على املائة واملائتني وذلك ال يفيد اممن األنواع الثالثة ال تزيد رواا مع ما 

 . القطع بالصحة جلواز تواطئ هذا القدر على الكذب
)هذا مكابرة مفضوحة فإن عاقالً ال يشك يف أن القدر املشترك مما :)قلت 

 ومن خالط أهل السري واألخبار واحملدثني ،ذكرنا أو مل نذكره مما شاه متواتر
 . صحة شيء مما ذكرناهوالفقهاء وطالع كتبهم قطع ب

املقدمة الثانية وهي أنه مل يوجد من ) وأما(هذا ما يتعلق بإثبات املقدمة األوىل، 
 فالدليل عليها أن القياس أصل عظيم يف الشرع نفيا ،واحد منهم إنكار ألصل القياس

 ،وإثباتا فلو وقع اإلنكار الشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء واحملدثون
 . لكن مل يعرف فلم يشتهر ومل ينقل ومل ينكر وهو املطلوب

)رضي اهللا عنه- ثبت اإلنكار واشتهر فقد نقل عن أيب بكر :)فإن قلت- :
إياكم : (وعن عمر). أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي(

لوا بالرأي وأصحاب الرأي فإم أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقا
وعن ).  املقايسة: وما املكايلة قال:إياكم واملكايلة قيل: (وعنه أيضا). فضلوا وأضلوا
اقض مبا يف كتاب : (كتب عمر بن اخلطاب وهو يومئذ قاض من قبله: شريح قال
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اهللا فإن جاءك ما ليس فيه فاقض مبا يف السنة فإن جاءك ما ليس فيها فاقض مبا أمجع 
لو كان الدين : (وعن علي). فإن مل جتد فال عليك أن ال تقضيعليه أهلُ العلم، 

رواه أبو داود والبيهقي من ) يؤخذ بالرأي لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره
ويروى ). من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل يف احلد برأيه: ( وعنه أيضا،طرق

وأن   :تعاىل قال لنبيه إن اهللا : (ذلك عن عمر أيضا، وعن ابن عباس أنه قال
 مبا رأيت ولو جعل ألحد أن حيكم :ومل يقل ]٤٩: املائدة[ احكم بينهم مبا أنزل اهللا

 . برأيه جلعل ذلك لرسول اهللا 
إياكم واملقاييس فإمنا عبدت الشمس والقمر باملقاييس، : (وعنه أيضا أنه قال

 أنه -رضي اهللا عنه- ابن عمر وعنه أيضا مل جيعل ألحد أن حيكم يف دينه برأيه، وعن
إن قوما يفتون : (وقال أيضا.  ال جتعلوا الرأي سنةالسنة ما سنه رسول اهللا : (قال

اموا الرأي على : (وقال أيضا). زل خبالف ما يفتونـبآرائهم لو نزل القرآن لن
د أنه ، وعن ابن مسعو)ن الظن ال يغين من احلق شيئًاإالدين فإنه منا تكلف وظن و

إذا قلتم يف دينكم بالقياس أحللتم كثريا مما حرمه اهللا وحرمتم كثريا مما حلله : (قال
قراؤكم صلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهاالً يقيسون : (وقال أيضا). اهللا

أخربوا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده : (وعن عائشة أا قالت). ما يكن مبا كان
وكما وقع اإلنكار من الصحابة ). اه بالرأي يف مسألة العينة بفتوعلى رسول اهللا 

ما أخربوك عن أصحاب حممد فاقبله وما : (وقع من التابعني فنقل عن الشعيب أنه قال
 ،لعلك من القياس:  وعنه أيضا أنه قال لرجل،)أخربوك عن رأيهم فألقه يف احلش

 وعن ابن سريين ،بواال أقيس شيئًا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ث: وعن مسروق
 .  أول من قاس إبليس:أنه كان يذم املقاييس ويقول

)إن هذه الروايات الواردة يف اإلنكار على تقدير تسليمها منقولة عمن :)قلت 
 فال بد من التوفيق بني النقلني الستحالة اجلمع ،نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس

حمل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي بينهما والعمل بأحدمها من غري أولوية في
 ومن ليس له رتبة االجتهاد وما ،والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن اجلهال

كان خمالفًا للنص وما ليس له أصل يشهد له باالعتبار وما كان على خالف القواعد 
 ما نقل وحيمل. الشرعية أو كان فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن كالعقائد الدينية
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عنهم من العمل بالرأي والقياس الصحيح املستكمل لشروط االحتجاج به الصادر 
 . ممن هو أهل لالجتهاد

أما قول : اجلواب على سبيل التفصيل فيقال) وأما (،هذا على سبيل اإلمجال
أيب بكر أي مساء تظلين إخل، فاملراد به قوله يف تفسري القرآن وال شك أن ذلك مما ال 

 .  وإىل أهل اللغة العربيةللرأي فيه لكونه مستندا إىل حمض السمع عن النيب جمال 
خل، فاملقصود منه ذم من ترك إ. إياكم وأصحاب الرأي: قول عمر) وأما(

األحاديث ومل حيفظ منها وعدل إىل الرأي والقياس مع أن العمل مشروط بعدم 
) وأما (، فاملراد به املقايسة الباطلة املقايسة:إياكم واملكايلة أي: قوله) وأما (،النص

 . قوله لشريح فاجلواب عنه أن القياس مما أمجع أهل العلم على العمل به
نه لو ألو كان الدين يؤخذ بالقياس إخل، فيجب محله على : قول علي) وأما(

كان مجيع الدين يؤخذ بالقياس إخل، ويكون املقصود منه أن الشريعة ليست كلها 
 . ضيه القياسعلى ما يقت

إن اهللا قال لنبيه إخل، فاجلواب عنه أن القياس ملا أمر اهللا : قول ابن عباس) وأما(
إياكم واملقاييس، فاملراد ا : قوله) وأما (،به كان احلكم به حكما مبا أنزل اهللا

ليس ألحد إخل، : قوله) وأما (،املقاييس الفاسدة كاليت عبدت ا الشمس والقمر
 .  على الرأي ارد عن اعتبار الشارعفيجب محله

 إخل، فإمنا يفيد إذا كان السنة ما سنه رسول اهللا : قول ابن عمر) وأما(
ال جتعلوا الرأي سنة، فاملراد به : قوله) وأما (،القياس ليس هو مما سنه رسول اهللا 

 .الرأي الذي ال اعتبار له وإال فالرأي املعترب من السنة
إن الظن ال يغين من احلق : قوله) وأما. (اموا الرأي إخل، فكذلك: قوله) وأما(

شيئًا، فاملراد به الظن يف مواضع اليقني وإال فالظن قد يكون معتربا بدليل صحة العمل 
بظواهر الكتاب والسنة، وكذلك الرأي يف قول عائشة، ومسروق، والشعيب، وابن 

 . سريين واهللا أعلم
)بني أقوال هؤالء الصحابة مع محل كالمهم على  ميكن اجلمع:)فإن قلت 

القياس مطلقًا بأن نعترب أن القائل بالقياس انقلب منكرا له يف آخر أمره وحينئذ 
إن القائل بالقياس انقلب :  أو نقول،حيصل اإلمجاع على اإلنكار ال على القول به
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قول به وال على منكرا واملنكر انقلب قائالً به وحينئذ ال حيصلُ اإلمجاع على ال
 . إنكاره

)ا فال دليل عليه وجمرد التجويز ال :)قلتأما أن اإلنكار حصل منهم آخر 
يكفي ومىت أمكن اجلمع بني قوليهم تعني املصري إليه يف مثل هذه احلالة كالدليلني 

 . املتعارضني حبسب الظاهر
ائالً فمن احتمال أن القائل بالقياس انقلب منكرا واملنكر انقلب ق) وأما(

 مع أنه مل يعرف عنهم شيء من ،األمور العجيبة اليت لو حصلت الشتهرت وعرفت
 . ذلك فتعني اجلمع مبا قلناه واهللا أعلم

وهي أنه ملا قال بالقياس بعض الصحابة ومل ينكره الباقون ) وأما املقدمة الثالثة(
عن خوف وإما أن  فالدليل عليها أن سكوت الباقي إما أن يكون ،كان جممعا عليه

 ىالكرب) أما. (يكون عن رضا لكن األول وهو كونه عن خوف باطل فتعني الثاين
 -رضوان اهللا عليهم-الصغرى فوجهها أنا نعلم من حال الصحابة ) وأما. (فمسلمة

شدة انقيادهم للحق وأنه ال تأخذهم فيه لومة الئم خصوصا وأن هذه املسائل اليت 
 وقد ظهر من بعضهم ، يتعلق به رغبة أو رهبة يف العاجلوقع فيها نزاع ليست مما

 . املخالفة فيها للبعض اآلخر فال يعقل أن يكون سكوت الباقي عن خوف
)م ال عن خوف ثبت اإلمجاع على :)فإن قلتال نسلم أنه إذا كان سكو 

العمل بالقياس ما املانع من أن يكون سكوم ألم يف مهلة النظر ومل يظهر هلم 
 . ون القياس حقًا أو باطالًك

)الظاهر أنه بعد انقضاء اإلعصار يظهر هلم كونه حقًا أو باطالً :)قلت 
 . فسكوم املستمر دليل على أنه عن رضا واقتناع بأنه حق

ما نقل عن النظام وضالل الرافضة من أنه ال مانع من أن يكون ) وأما(
حاب الدولة والسلطان يف ذلك السكوت عن خوف ألن القائلني بالقياس كانوا أص

 وجهل مشني مبا كانوا -رضوان اهللا عليهم- فطعن قبيح يف حق الصحابة ،الزمان
كيف ال وقد قال بعضهم . عليه من الصالبة يف الدين ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم

 . لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا: ألمري املؤمنني صاحب الدرة يف احلق
وهي الكربى يف دليل اإلمجاع اليت حاصلها أن امع ) ملقدمة الرابعةوأما ا(



اس العقولنرب١١٤ 

عليه بني الصحابة حجة جيب العمل مبقتضاه، فموضع االستدالل عليها من باب 
وجيب قطعا أن ال يلتفت . اإلمجاع وهي مسلمة ال ينبغي لعاقل أن يتردد فيها

فإن ذلك زندقة وإحلاد  ،لسخافات النظام وضالل الرافضة وحطهم من قدر الصحابة
يف الدين ال يبوء حبمله من وقر اإلسالم يف صدره فقد نقل عنهم أنه ال حجة يف 

 ألم عدلوا عما أمروا به ووا عنه وجتربوا وتآمروا وجعلوا اخلالف ؛إمجاع الصحابة
طريقًا إىل أغراضهم الفاسدة حىت جرى بينهم ما جرى من الفنت واحلروب وتألبوا 

 وغصبوه اخلالفة ومنعوا -رضي اهللا عنه- يٍِّللبيت وكتموا النص على ععلى أهل ا
فاطمة إرثها من أبيها املنصوص عليه يف كتاب اهللا برواية انفرد ا أبو بكر وعدلوا 
عن طاعة اإلمام املعصوم احمليط جبميع النصوص الدالة على مجيع األحكام الشرعية 

 ويف باب اإلمجاع ،يها االحتجاج بأقواهلمإىل غري ذلك من األمور اليت ال جيوز ف
 . وكتب التوحيد ما يكفي لرد هذه املفتريات والسخافات

 سلمنا انعقاد اإلمجاع على العمل بالقياس لكن مل ينقل إلينا أم :)ن قلتإف(
أمجعوا على العمل جبميع األنواع أو بنوع منها فما املانع من أن يكون إمجاعهم على 

.  على التأفيف وعلى منصوص العلة وحنن نقول ذين النوعنيمثل قياس الضرب
سلمنا أم أمجعوا على العمل جبميع األنواع فما املانع من أن يكون خاصا م 
وبزمنهم ملا كان عليه الصحابة من شدة اليقني والصالبة يف الدين ومشاهدة الوحي 

بناء واآلباء وبذل األنفس زيل وكثرة التحفظ يف دينهم حىت نقل عنهم قتل األـوالتن
واألموال ومهاجرة األهل واألوطان حىت ورد يف حقهم من التفضيل والتعظيم يف 

 . الكتاب والسنة ما مل يرد مثله يف حق غريهم
)الظاهر من استقراء حاهلم يف اخلالف واالستدالل إمجاعهم على :)قلت 

يف زمنهم ثبت أنه حجة مقررة القياس املناسب مث إذا ثبت أم أمجعوا على العمل به 
يف الدين ال ختتلف باختالف الزمان كالكتاب والسنة إذ ال قائل بالفرق بني األزمان 

 . وال بني األشخاص من حيث احلجج الشرعية
)سلمنا ذلك لكن هذا اإلمجاع سكويت ال يفيد القطع واملسألة اليت :)فإن قلت 

 . أنتم بصدد إثباا قطعية
)ا(مجاع السكويت ظين ال يفيد القطع ما مل يتكرر  إن اإل:)قلتإذا تكرر ) أم
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 . كهذا اإلمجاع فإنه يفيد القطع واهللا أعلم بالصواب
 . هذا متام القول يف دليل اإلمجاع

وقد رأيت أن أختم الكالم عليه مبا نقل عن اإلمام املزين صاحب اإلمام 
 إىل قهاء من عصر رسول اهللا الف: -رمحه اهللا-قال . -رضي اهللا عنهما-الشافعي 

 .يومنا هذا وهلم جرا استعملوا املقاييس يف الفقه يف مجيع األحكام يف أمر دينهم
وأمجعوا بأن نظري احلق حق ونظري الباطل باطل فال جيوز ألحد إنكار القياس : قال

 هـ .ا. ألنه التشبيه باألمور والتمثيل عليها
 :الدليل الرابع املعقول

 وكلما كان ،القياس يفيد ظن حكم األصل يف الفرع: يقالوتقريره أن 
الصغرى فوجهها أن ) أما(كذلك جيب العمل مبقتضاه فالقياس جيب العمل مبقتضاه 

من ظن أن احلكم يف األصل معلل بوصف وظن وجود ذلك الوصف يف الفرع ظن 
 فوجهها أن حكم الفرع الذي هو ىالكرب) وأما (،أن احلكم مثل حكم األصل

أن يعمل مبقتضى القياس ) فإما. (مقتضى القياس إذا كان مظنونا كان نقيضه موهوما
وبنقيضه معا أو ال يعمل ما أو يعمل بنقيضه فقط أو يعمل به فقط فال جائز أن 

 ، وال جائز أن ال يعمل ما معا الرتفاع النقيضني،يعمل ما معا الجتماع النقيضني
 ألن بديهة العقل متنع من العمل باملرجوح مع وجود ؛هوال جائز أن يعمل بنقيض

 . الراجح فتعني العمل مبقتضى القياس وهو املطلوب
)ا وال يلزم ارتفاع النقيضني جلواز أن ال :)فإن قلتما مع خيتار أن ال يعمل 

 . يكون يف املسألة حكم شرعي
)ا أو  إن نقيض احلكم الذي أثبته القياس أعم من أن يكون ح:)قلتا شرعيكم

 . غريه أو عدم حكم باملرة فيلزم ارتفاع النقيضني قطعا
)إن احلمل يف صغرى الدليل غري مفيد ألن القياس كما سبق هو :)فإن قلت 

 فيكون معىن القياس ظن حكم ،إثبات حكم األصل يف الفرع واإلثبات هو الظن
 . فيد نفسهاألصل يف الفرع وحينئذ يؤل معىن الصغرى إىل أن القياس ي

)ا يف الصغرى مبعىن الدليل للمجتهد ال مبعىن :)قلتإن القياس املأخوذ موضوع 
 . اإلثبات كما سبق



اس العقولنرب١١٦ 

)ا لصاحب املنهاج يقتضي أن يكون :)فإن قلتذكرك هلذا الدليل هنا تبع 
حجة ملن قال بوجوب العمل بالقياس مسعا ال عقالً وذلك غري صحيح ألنه دليل 

وب العقلي فيجب أن يذكر حجة أليب احلسني والقفال القائلني عقلي يثبت الوج
 . بوجوب القياس عقالً ومسعا

)على تسليم ما ذكرته ميكن أن يوجه صنيع صاحب املنهاج بأنه أمجل :)قلت 
ذكر املذاهب أوالً مث ذكر األدلة لوجوب العمل بالقياس على اإلطالق بقصد التوزيع 

الكتاب، والسنة، -ون األدلة الثالثة األول هلها على حسب املذاهب بأن تك
 ملن يقول بالوجوب مسعا فقط ومجيع األدلة مبا فيها هذا الرابع ملن يقول -واإلمجاع

 . بالوجوب مسعا وعقالً
على أنا نسلم أن هذا الدليل ال يصلح حجة للقائلني بالوجوب مسعا إذ 

شرع فهو معقول املعىن وليس  وإن كان واجبا بال،املقصود منه أن العمل بالقياس
 وإن مل يرد ،املقصود منه أن العقل لو خلى ونفسه حيكم بأن العمل بالقياس واجب

الشرع به والشرع إمنا جاء مؤكدا حىت يكون دليالً أليب احلسني والقفال فإنه عند 
 إذ لنا أن مننع ،التحقيق ال ينهض دليالً عقليا مستقالً على وجوب العمل بالقياس

اه فإن العقل جيوز أن يهدر الشارع طريق القياس إىل األحكام الشرعية فال جيب كرب
 . العمل مبقتضاه فتأمل

واعلم أن السبكي تقصى عن هذا اإلشكال بإرجاع هذا الدليل إىل األدلة 
 ألنه استدل على أن العمل باملرجوح ال جيوز بالشرع وأظن أن ما قررته ،الشرعية

 . أقعد واهللا أعلم
 وتلخيصه على ،ا وقد قرر اإلمام الرازي يف احملصول هذا الدليل بوجه آخرهذ

ما فهمته من عبارته وعبارة شرحه لألصفهاين مع سقم النسخ اليت وقعت يل منهما 
العمل بالقياس دافع للضرر املظنون وكل دافع للضرر املظنون واجب : أن يقال

 اتهد إذا علم أو ظن أن حكم الصغرى فوجهها أن) أما. (فالعمل بالقياس واجب
األصل معلل بوصف وعلم أو ظن أن تلك العلة موجودة يف الفرع علم أو غلب 
على ظنه أن حكم الفرع مثل حكم األصل، ولدينا مقدمة مقررة مؤيدة بنصوص 
الكتاب والسنة واإلمجاع بل معلومة من شرائع األنبياء عموما وهي أن خمالفة حكم 
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 . سواء كان احلكم معلوما أو مظنونااهللا سبب للعقاب 
القياس يفيد ظن احلكم يف الفرع وكلما كان : فيتلخص دليل الصغرى هكذا
) أما. ( فالقياس العمل به دافع للضرر الظنون،كذلك فالعمل به دافع للضرر املظنون

كرباه فألن العمل بالقياس به احتراز عن ) وأما. (ما سبقكصغرى هذا الدليل ف
ة حكم اهللا وكلما كان كذلك فهو دافع للضرر املظنون فالعمل بالقياس دافع خمالف

 . ظنون وهو املطلوبللضرر امل
كربى الدليل األصلي فوجهها أن عدم العمل بالقياس فيه ظن ضرر ) وأما(

 فيكون العمل بالقياس راجحا وترك ،العقاب ومعه احتمال موهوم بعدم الضرر
 أو ال يعمل ،فإما أن يعمل بالقياس ويترك العمل به معاالعمل به مرجوحا وحينئذ 
وال جائز أن يعمل ويترك وال .  أو يترك العمل به فقط،وال يترك معا بالقياس فقط

جائز أن ال يعمل وال يترك العمل فإن فيهما اجتماع النقيضني وارتفاعهما وال جائز 
ملرجوح دون الراجح فتعني  ألن بديهة العقل متنع من اتباع ا،أن يترك العمل فقط

وال خيفى عليك أنه يرد عليه بعض ما ورد على األول . العمل بالقياس وهو املطلوب
 . واجلواب هو اجلواب فتذكر

هذا ما أمكننا مجعه من أدلة اجلماهري من السلف واخللف على أن القياس 
 وقد ،حجة وعلى أن التعبد به جائز عقالً وواقع بداللة السمع فقط وهي قطعية

 : علمت أن القائلني باجلواز والوقوع افترقوا من جهات ثالث
اجلمهور جرى على وقوع التعبد بداللة السمع فقط، والقفال وأبو ) األوىل(

 . احلسني البصري على أنه بداللة السمع والعقل
اجلمهور على أن داللة السمع عليه قطعية وأبو احلسني على أا ) والثانية(
 . ظنية

. جرى بعضهم على الوقوع من غري ختصيص وغريهم خصص) ةلثاوالث(
 . وسنتكلم على هذه املذاهب ونبني شبهها ونبتدئ مبذهب أيب احلسني
 :األول مذهب أيب احلسني أن األدلة السمعية ظنية

جرى أبو احلسني البصري على أن داللة األدلة السمعية على حجية القياس 
على حدته ما عدا اإلمجاع ظين فقط يكون له وجه ظنية فإن كان مراده أن كل دليل 



اس العقولنرب١١٨ 

معترب كما سبق يف الكالم على أدلة الكتاب والسنة، وإن كان مراده أن جمموع 
 وهو الظاهر من مذهبه حيث ،األدلة السمعية ظنية وال تفيد القطع حبجية القياس

ألدلة وما فكالمه مردود ألن ما سقناه من ا. عدل عنها إىل الدليل العقلي كما سيأيت
شاه مما مل نقف عليه إن مل يكف للقطع ذه املسألة فال توجد مسألة قطعية من 

 . طريق السمع
 :الثاين من قال بوجوب التعبد بالقياس عقالً

ذهب القفال منا وأبو احلسني البصري من املعتزلة إىل وجوب التعبد بالقياس 
  .عقالً وهلما على ذلك شبه

 :الشبهة األوىل
 مأمورين بتعميم -صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني-ها أن األنبياء وحاصل

احلكم يف كل الصور وهي ال اية هلا فال متكن إحاطة النصوص ا فاقتضى العقل 
 لو مل : كذا يف األحكام، وميكن تقريرها بقياس منطقي هكذا،وجوب العمل بالقياس

م لكن التايل باطل فاملقدم مثله جيب التعبد بالقياس خلال كثري من الصور عن احلك
املالزمة فوجهها أن الصور ال اية هلا وال ميكن ) أما (،وثبت نقيضه وهو املطلوب

بطالن ) وأما. ( فإذا مل يتعبد بالقياس خيلو كثري منها عن احلكم،إحاطة النصوص ا
 . التايل فوجهه أن األنبياء مأمورون بتعميم األحكام

  :واجلواب من وجهني
ال نسلم املالزمة وما قلته من أن الصور ال اية هلا فمسلم يف ) األول(

اجلزئيات أما األجناس الكلية فال نسلم عدم ايتها وعلى ذلك فيمكن التنصيص على 
كل مطعوم ربوي وكل : حكم كل جنس واحد من األجناس بأن يقول الشارع
ة له هرق من حرز مثله ال شبمسكر حرام، وكل قاتل عمدا عدوانا مقتول، وكل سا

وال شك أن أحكام اجلزئيات تكون معلومة بالنص على . فيه مقطوع وغري ذلك
الكليات، مث االجتهاد يف إدراج كل واحد من اجلزئيات حتت كلي ليتم إثبات احلكم 

 . فيه بالنص ليس من قبيل القياس
)بد منه لكن الواقع أن النصوص ليست عامة فالقياس واجب ال:)فإن قلت  . 
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)وميكن ، إن جواز التنصيص على العموميات ينفي الوجوب العقلي:)قلت 
إبطال املالزمة على فرض عدم إمكان التعميم بالنص بأنه ميكن االستدالل على حكم 
غري املنصوص بالرباءة األصلية فيكون حكمه اإلباحة فتعم األحكام مجيع الصور من 

 . غري حاجة إىل القياس
أنا لو سلمنا املالزمة فال نسلم بطالن التايل وما ذكروه من أن ) ثاينالوجه ال(

 بل هم مكلفون بتبليغ ما يكن تبليغه ،األنبياء مكلفون بتعميم األحكام فممنوع
بطرق املخاطبة، على أن ما ذكروه مبين على وجوب رعاية الصالح واألصلح وهو 

 . باطل كما بني يف علم التوحيد واهللا أعلم
 : الثانيةالشبهة

حاصلها أنه إذا غلب على الظن حصول املصلحة بالعمل بالقياس وإثبات 
 وأن ذلك أنفى للضرر فإن العقل يوجبه حتصيالً املصلحة ودفعا للمضرة ،احلكم به

كما جيب القيام من حتت حائط ظن سقوطه لفرط ميله وإن جاز أن تكون السالمة 
العمل بالقياس :  أصول املنطق أن تقولكذا يف األحكام وتقريرها على. يف القعود

وإثبات احلكم به فيه حتصيل للمصلحة ودفع للمضرة وما كان كذلك فهو واجب 
الكربى ) وأما (،الصغرى فواضحة) أما (،فالعمل بالقياس واجب عقالً. عقالً

فوجهها أن بديهة العقل تقتضي أن ما يغلب فيه الضرر جيب عقالً اجتنابه والعمل 
  .بنقيضه

 : واجلواب من وجوه
أن كرباه مبنية على وجوب رعاية الصالح واألصلح وهو باطل كما ) األول(

 . قرر يف علم الكالم
أنا لو سلمنا إجياب العقل عند ظهور املصلحة فال نسلم به مطلقًا بل ) الثاين(

 مبا ظنه إذا كان متعلقًا) أما (،إذا كان علم اهللا متعلقًا مبا ظنه العبد على وفق ما ظنه
وحينئذ فمن اجلائز أن يكون سبحانه وتعاىل قد علم أنه ال . العبد على خالفه فال

 وأنه مضر يف حقهم على خالف مظنون العبد فال ،مصلحة للمكلفني يف القياس
 . يكون العقل موجبا للقياس



اس العقولنرب١٢٠ 

 أنا لو سلمنا إجيابه مطلقًا فينبغي تقييده مبا إذا مل ميكن إثبات احلكم) الثالث(
 . إال بالقياس، وقد بينا سابقًا إمكان إثباته بطريق العموم واهللا أعلم

 :الشبهة الثالثة
حاصلها أن العلل الشرعية ومناسبتها لألحكام مدركة بالعقل فكان العقل 
موجبا لورود التعبد ا كما يوجب أحكام العلل العقلية، كذا يف األحكام وتقريرها 

لقياس مبين على العلل املدركة هي ومناسبتها لألحكام ا: على قانون املنطق أن نقول
الصغرى فدليلها ) أما. (بالعقل وما كان كذلك جيب التعبد به فالقياس جيب التعبد به

الكربى فوجهها أن العلل العقلية يوجب العقل إحكامها ا فكذا ) وأما (،الواقع
 . وال طريق إىل معرفة احلكم سوى القياس،العلل الشرعية

 : واجلواب من وجوه
 . مننع الصغرى فإن القياس كما يبىن على العلل املناسبة يبىن على غريها) األول(
مننع الكربى فإا مبنية على أن العقل موجب وعلى وجوب رعاية ) ثاينال(

الصالح واألصلح وعلى أن اهللا عامل باملصلحة بالقياس، وعلى تسليم كل ما ذكر ال 
عقالً، وما ذكروه من القياس على العلل العقلية فقياس مع يلزم وجوب التعبد به 

الفارق فإن العلل العقلية مؤثرة بذاا خبالف العلل الشرعية فإا أمارات وعالمات 
 . على احلكم واهللا أعلم

 أن القول بالوجوب إمنا يصح على قواعد املعتزلة كما سبق تقرير :)ن قلتإف(
ول به عن القفال وأيب احلسني فأما أبو احلسني الشبه وأجوبتها، وقد نقلت الق

القفال فهو من ) وأما (،البصري فهو معتزيل فال إشكال يف جريه على هذا القول
 . كبار الفقهاء الشافعية ويبعد أن يكون معتزليا

)بلغين أن القفال كان قائالً باالعتزال مث رجع إىل :  قال ابن عساكر:)قلت
نه يوجب القياس عقالً وحنوه مما ال أفالنقل عنه ب: لزركشيقال ا. مذهب األشعري

يتأتى إال على قواعد املعتزلة ال بد أن يكون رجع عنه حينما رجع عن مذهبهم واهللا 
 . أعلم

 :املذهب الثالث من خصص وقوع التعبد بالقياس
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 : قد علمت أن من خصص وقوع التعبد بالقياس ينقسم إىل فريقني
 . يقع إال يف بعض الصورمل : من قال) منهم(
وكل من القسمني ينتظم مذاهب .  يف بعض الصوروقع إال: من قال) ومنهم(

متعددة تنوعت حبسب التخصيص ونبتدئ بالقسم األول وهو ينتظم مذهب القاشاين 
 .  ومذهب ابن عبدان،والنهرواين

 :األول مذهب القاشاين والنهرواين
 : مل بالقياس شرعا يف صورتنيذهب القاشاين والنهرواين إىل وجوب الع

 . هأن تكون علة األصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإميائ) إحدامها(
أن يكون الفرع باحلكم أوىل من األصل كقياس الضرب على ) والثانية(

 وهذه الثانية ،كذا يف احملصول واملنهاج. التأفيف يف التحرمي جبامع اإليذاء يف كل
 أنه جيوز عندمها :كم الوارد على سبب كرمجه ماعزا أيأبدهلا يف املستصفى باحل

ل الوارد على سبب، وأبدهلا إمام احلرمني بالقياس الذي هو يف معىن حمالقياس على 
 وجعل الصورة الثانية من كالم ،األصل كقياس صب البول يف املاء على البول فيه

كذا يف . ة األوىل داخلة يف الصور-وهو ما إذا كان الفرع باحلكم أوىل-املصنف 
 : األسنوي وفيه نظر من وجهني

 ألن الصورة الثانية يف كالمه وهي ما )١(أن ما نقله عن الغزايل مشكل) األول(
إذا كان احلكم واردا على سبب من أنواع اإلمياء عند اإلمام وصاحب املنهاج كما 

 وعلى ،هومن منصوص العلة صراحة إذا كان بالفاء عند ابن احلاجب وغري. سيأيت
) إما(كل حال تكون داخلة يف الصورة األوىل وهي ما إذا كانت علته منصوصة 

بصريح اللفظ أو بإميائه، وهذا االعتراض قد ال يرد على الغزايل فإن عبارته يف 
 : املستصفى هكذا

 حرمت اخلمر لذاا، وفإا من :أن تكون العلة منصوصة كقوله) أحدمها(
                                     

جعل الغزايل يف املستصفى التنبيه على األسباب بترتيب األحكام عليها مسلكًا آخر ) ١(
 والتعليق على ، واإلمياء، الصريح؛غري مسلك التنبيه واإلمياء فإنه اعترب القسمة ثالثية

 . فتدبر،األسباب
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 . اتالطوافني عليكم والطواف
  .هـ.ا. األحكام املعلقة باألسباب) ةالثاني(

فلم يتعرض يف النوع األول لإلمياء، واملثال الثاين كما حيتمل أن يكون لإلمياء 
حيتمل أن يكون للنص الصريح، فعلى هذا تكون الصورتان على ما رواه الغزايل مها 

اص من أنواع  إليها ذا النوع اخلى وما كان موم،ما كانت علته منصوصة صراحة
 إليها بغري هذا النوع ال جيوز القياس عندمها ىاإلمياء فيقتضي أنه إذا كانت العلة موم

ويكون جمموع الصورتني أخص من الصورة األوىل على رواية اإلمام وصاحب 
 . املنهاج وهو خالف الظاهر واهللا أعلم

رب على أن صريح عبارة األسنوي أن إمام احلرمني جعل قياس الض) الثاين(
التأفيف داخالً يف منصوص العلة مع أنه غريه وال يصدق عليه، وعبارة إمام احلرمني 

ورمبا يلحقون به الفحوى إخل، يعين أم جعلوا : يف الربهان ال تفيد ذلك فإنه قال
 . الفحوى من قبيله ال أنه داخل فيه واهللا أعلم

 : وبعد فهاهنا أمور
يق فيما نقل عنهما من الصور اليت جيوزان ال تضارب عند التحق) األولاألمر(

 :فيها القياس فإن مجيع ما نقل عنهما يرجع إىل نوعني
 وما كان يف معىن ،األوىل: القياس اجللي وحتته صورتان) النوع األول (
 . األصل

منصوص العلة صراحة أو : (منصوص العلة وحتته أيضا صورتان) والنوع الثاين(
من قال جبريان القياس يف صورة منها قال جبريانه يف ، وال خيفى أن كل )إمياء

 . األخرى واهللا أعلم
علمت مما سبق أن اآلمدي سوى بني مذهب القاشاين ) األمر الثاين(

والنهرواين ومذهب داود وابنه ونسب إليهم مجيعا إنكار القياس ما عدا منصوص 
هم ولذلك ال ينكرون وهو األصح يف النقل عن: قال السبكي.  إليهاىالعلة واملوم

قياس األول، ومل يصح إنكار القياس جبملته إال عن ابن حزم، مث قد ذهب بعض 
القياسيني إىل أن ما صار إليه القاشاين والنهرواين ومن وافقهما ليس قوالً ببعض 

 ،وعلى هذا يصح النقل يف إنكاره عنهم مجلة. القياس وإمنا هو تتبع منهما للنص
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  .هـ.ا.  ببعض القياسوالصحيح أن ذلك قول
وقال الغزايل يف املستصفى بعد أن بني أما أقرا بالقياس يف موضعني ألجل 

 : زيله على ثالثة أوجهـهذا املذهب ميكن تن: إمجاع الصحابة ما نصه
وحرمت كل مشارك للخمر يف : أن يشترطوا مع هذا أن يقول) أحدها(
فهذا )  حكمي على اجلماعةوحكمي على الواحد: (م ماعزجويقول يف ر. الشدة

 بل بالعموم فال حيصل التقصي به عن عهدة اإلمجاع املنعقد من ،ليس قوالً بالقياس
 . الصحابة على القياس

أنه ال يشترك هذا وال يشترط أيضا ورود التعبد بالقياس فهذه زيادة ) الثاين(
 . علينا وقول بالقياس حيث ال نقول به

التعبد بالقياس جاز اإلحلاق بالعلة املنصوصة فهذا أن يقول مهما ورد ) الثالث(
 فإنه قصر إثبات علة األصل على النص وليس ،قول حق يف األصل خطأ يف احلصر

 . هـ املقصود منه.ا. مقصورا
فيتلخص من جمموع ذلك أن القاشاين والنهرواين ومن وافقهما قائلون بتعدية 

 وعلى األول ،ل بالعموم أو بالقياساحلكم يف الصور املذكورة إما بطريق االستدال
جيوز نسبة إنكار القياس إليهم مجلة ويكون ما سقناه من احلجج يف االستدالل على 

 وعلى ،وقوع التعبد وإبطال الشبه املانعة من الوقوع موجها إليهم مع باقي املنكرين
ياس على الثاين فإن اعترفوا بورود التعبد بالقياس يكون موضع الرد عليهم قصر الق

 فإن كثريا منه ،هذه الصور مع أن األدلة السابقة عامة خصوصا ما وقع من الصحابة
 وإن مل يعترفوا بورود ،ليس منصوص العلة وال من القياس اجللي كما توضح سابقًا

 فهي مسألة التنصيص اآلتية ،التعبد وإمنا فهموا األمر بالقياس من التنصيص على العلة
 . م عليها واهللا أعلموسنوضحها عند الكال

نقل ابن السبكي عن إمام احلرمني أن أبا هاشم قال ذين ) األمر الثاين(
وهو :  الصورتني اللتني قال ما القاشاين والنهرواين وزاد عليهما ثالثًا:الوجهني يعين

ما إذا طولب املكلف بشيء واعتاص عليه الوصول إليه يقينا، فيتمسك باألمارات 
حيتمل أن يكون هذا منعا من القياس إال يف هذه : قال ابن السبكي. لظناملفضية ل

األماكن الثالثة وحينئذ يكون مذهبا آخر يف القياس وحيتمل أن يكون منعا من العمل 



اس العقولنرب١٢٤ 

  .هـ.ا. بالظن مطلقًا إال فيها
)أن ما قاله أبو هاشم من الصورة الثالثة حق أريد به باطل :)قلت والذي أراه 
 وغريه مما ، أعلم خمالفًا يف أنه ال ينبغي سلوك أي طريق مظنون سواء القياسفإين ال

 إن :إال أن يقال) اللهم(يفضي إىل الظن إذا أمكن سلوك طريق توصل إىل اليقني 
مقصوده أن ال يتمسك باألمارات املفضية إىل الظن إال بعد اجلهد اجلهيد الزائد عن 

 فيقتضي عدم ،ل الوسع يف استنباط األحكاماملعتاد فيما يطلب من اتهد من بذ
اعتبار الظن يف الفروع يف نظر الشارع إال عند الضرورة القصوى فيكون خمالفًا ملا 

 . هو املعروف واهللا أعلم
القاشاين ضبطه الذهيب بالشني املهملة ومثله شارح التحرير ) األمر الثالث(

 لضبطه بالقاف أو بالفاء، وهو  ومل يتعرضوا،وضبطه غريمها ا وبالشني املعجمة
 . -رضي اهللا عنه- مث انتقال إىل مذهب الشافعي :والنهرواين من أصحاب داود قيل

 :الثاين مذهب ابن عبدان
منع ابن عبدان من الشافعية االشتغال بالقياس ما مل يضطر إليه لوقوع حادثة مل 

 جيوز القياس النتفاء يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة خبالف ما مل يقع فال
 . فائدته

 ويف ،كذا يف مجع اجلوامع وشرحه.  أن فائدته العمل به إذا وقعت:)واجلواب(
البحر احمليط للزركشي أن ابن عبدان اشترط يف القياس الصحيح حدوث حادثة 
تؤدي الضرورة إىل معرفة حكمها إن مل يوجد نص على حكمها؛ ألن النص أقوى 

واألول يأباه وضع الكتب الطافحة باملسائل القياسية : الصالحقال ابن . من القياس
.  وإمنا يعرف ذلك بني املتناظرين يف مقام اجلدل،من غري تقييد باحلادثة والثاين غريب

وكأنه جرى على ظاهر حديث معاذ فإنه يقتضي عدم مشروعية : قال الزركشي
آن وسنة فإن مل يكن األصل قر: القياس عند وجدان النص وهو ظاهر قول الشافعي

  .هـ.ا. فقياس
وسيأيت تفصيل ما يتعلق بالعمل بالقياس مع وجود النص يف مسائل التتمة اليت 

 . يف آخر هذا الفصل واهللا أعلم
من املخصصني لوقوع التعبد وهم الذين جروا على أن التعبد ) القسم الثاين(
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لصور اليت استثنوها  وهؤالء طوائف عدة حبسب ا،بالقياس وقع إال يف بعض الصور
 ونبتدئ مبن قال وقع التعبد به إال يف احلدود والكفارات ،مما يتعبد فيه بالقياس

 :والرخص والتقديرات فنقول
 :القياس يف احلدود والكفارات والرخص والتقديرات

 جواز إثبات -رضي اهللا عنه-ذكر اإلمام يف احملصول أن مذهب الشافعي 
 ومذهب أيب حنيفة وأصحابه عدم ،لتقديرات بالقياساحلدود والكفارات والرخص وا

وحاصل اخلالف أنه هل يف الشريعة مجلة من : -رضي اهللا عنه- مث قال ،اجلواز
املسائل يعلم أنه ال جيوز استعمال القياس فيها أو ليس كذلك بل جيب البحث عن 

 هـ .كل مسألة مسألة، هل جير القياس فيها أو ال؟ ا
 : ام هذه اليت بني فيها حاصل اخلالف أمرانفيؤخذ من عبارة اإلم

أن مذهب الشافعية يف هذه احلالة يقابله مجيع املذاهب املخصصة ) األول(
 . اآلتية ال مذهب أيب حنيفة وحده فيها

أن هذا اخلالف ذه الكيفية اليت بينها اإلمام غري اخلالف يف أنه ) األمر الثاين(
 فيتعني فهم عبارة املنهاج وهي ،كام أو ال جيوزهل جيوز إجراء القياس يف مجيع األح

 على مقتضى عبارة اإلمام ،القياس جيري يف مجيع األحكام حىت احلدود إخل: قوله
 وعذرهم ، فإم مزجوا اخلالفني واعتربوههما خالفًا واحدا،خالفًا ملا فهمه الشراح

 الكالم عليه وسيأيت. يف ذلك أن البيضاوي يف املنهاج مل يتعرض للخالف الثاين
 . وتوضيح مدرك املتخالفني فيه فيتضح متاما أما خالفان ال خالف واحد

الشافعية ومن ) أما: (إذا علمت هذا فلنشرع يف احلجاج للفريقني فنقول
وافقهم فقد استدلوا على جواز إثبات احلدود والكفارات والرخص والتقديرات 

 الشارب على القاذف -رضي اهللا عنه-بالقياس بعموم األدلة السابقة وبقياس علي
 . الذي أمجعت عليه الصحابة وسبق بيانه وهو قياس يف احلدود

)إن أردمت أن أدلة القياس تدل على جريانه يف األحكام الشرعية :)فإن قلت 
 وإن أردمت أا تدل عند ،مطلقًا ولو مل يستوف الشروط واألركان فذلك ال يعقل

 ولكن ال نسلم إمكان حصوهلا يف هذه األمور ،لمحصول الشروط واألركان فمس
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وإذن . ولئن سلمنا اإلمكان فلم حتصل بالفعل إذ ال يهتدي العقل إىل تعقل املعىن فيها
 . فال جيري القياس فيها مع قيام األدلة على القياس مطلقًا

)ال :  حنتار أن داللة األدلة عند استيفاء الشروط واألركان، وقولكم:)قلت
مكان حصوهلا يف هذه األمور يرده أن العقل حيكم بأنه ال ميتنع عقالً أن نسلم إ

 مث يوجد ذلك املناسب يف صورة ،يشرع الشارع احلد أو الكفارة ألمر مناسب
وقولكم بعدم احلصول بالفعل لو سلم ارتفع للنـزاع األصويل ولكن دون . أخرى

جلميع املسائل واحدة واحدة إثباته خرط القتاد ألنه يتوقف على البحث واالستقراء 
هل هي مستوفية لشروط القياس أو ال، ومع ذلك فنحن نذكر مسائل من هذه 

القياس يف احلدود ) فمثال. (األمور قد تعقل املعىن فيها وأمكن إجراء القياس فيها
قياس النباش على السارق يف وجوب القطع جبامع أخذ مال الغري خفية من غري حرز 

 ،رات قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ يف وجوب الكفارةتقدي يف ال)ومثاله. (مثله
يف الرخص قياس غري احلجر عليه يف جواز االستنجاء ) ومثاله. (جبامع القتل بغري حق

رضي اهللا -وأبو حنيفة . به الذي هو رخصة جبامع أن كالً منهما جامد طاهر قالع
والً عليه داللة نص وقد علمت أا داللة  وإن قال ذا احلكم إال أنه اعتربه مدل-عنه

 وأن الفرق بينها وبني القياس كالفرق بني علم اجلنس واسم اجلنس ،قياسية عندنا
 . فاخلالف يف احلقيقة يرجع إىل االسم واهللا أعلم

يف الكفارات قياس نفقة الزوجة على الكفارات يف تقريرها على ) ومثاله(
احلج واملعسر ِبمدٍّ كما يف كفارة الوقاع جبامع أن كالً املوسر مبديٍن كما يف فدية 

لينفق ذو سعة من : ودليل التفاوت قوله تعاىل. مال جيب بالشرع ويستقر يف الذمة
 . والثابت بالقياس هو جمرد التقدير ]٧: الطالق[ سعته

)املعروف يف كتب الفروع عند الشافعية أن الرخص يقتصر فيها :)فإن قلت 
 . د النص وذلك يقتضي عدم جواز إثباا بالقياس عندهمعلى مور
)حمل ما يف الفروع أنه يقتصر على مورد النص يف أصول الرخص فال :)قلت 

كذا يف تقرير الشربيين . الرخصة الواحدةأفراد تقاس رخصة على رخصة خبالف 
 . على مجع اجلوامع

على عدم جواز  وهذا يقتضي أنه حصل االتفاق يف مذهب الشافعي :)أقول(
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وفيه نظر فإن . القياس يف أصول الرخص وعلى جواز القياس يف الرخصة الواحدة
 نص يف البويطي واألم يف عدة مواضع ويف الرسالة بصريح -رضي اهللا عنه- الشافعي

العبارة أنه ال جيوز القياس يف الرخصة وعبارته يف البويطي كما نقلها الزركشي يف 
وعبارته يف موضع من عدة )  يتعدى بالرخصة مواضعهاال (:البحر احمليط هكذا

إن احملرم ال يتحلل باملرض والتحلل رخصة فال يتعدى ا مواضعها  (:مواضع يف األم
 ).كما أن املسح على اخلف رخصة فلم يقس عليه مسح العمامة

ومع هذه النصوص فقد استعمل أصحابنا القياس يف الرخص كما قال 
ل ذلك مبين على أن املسألة يف املذهب خالفية ال وفاقية الزركشي يف البحر فلع

ويدل لذلك أنا نراهم يف كتب الفروع يذكرون اخلالف يف املسألة ويبنون أحد 
وها أنا أذكر . الوجهني فيها على القول جبواز القياس يف الرخص واآلخر على عكسه

 :لك أمثلة من ذلك
ب على النخل بتمر يف األرض أو بيع العرايا وهي بيع الرط) األولاملثال (

وقد وقع . العنب يف الشجر بزبيب فيما دون مخسة أوسق فهو من قبيل الرخص
خالف يف مذهب الشافعي هل الرخصة جازت يف الكرم نصا أو قياسا؟ على 

 :وجهني
زيد بن ثابت أن النيب  وهو قول البصريني أا بالنص ملا روي عن) األول (
)  والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيبأرخص يف العرايا .( 

قول أيب علي بن أيب هريرة وطائفة من البغداديني أا جازت قياسا ) والثاين(
والوجه الثاين هو .  فيهما وتعلق الزكاة ماِصرعلى النخل لربوز مثرمها وإمكان اخلَ

 بن ثابت  وما روي عن زيد،الراجح يف املذهب واملعروف يف كتب املتأخرين
 . بالسياق السابق غري ثابت فإن الوارد يف الصحيحني االقتصار على النخل

مذهب الشافعي هل يلتحق ما ما سوامها من  مث وقع خالف آخر يف
قوالن : األشجار كشجر املوز واملشمش واللوز أو ال؟ قال الزركشي يف البحر

 . مدركهما جواز القياس يف الرخص واألصح أنه ال يلحق
أن الرخصة وردت باجلمع بني الصالتني لعذر املطر وأحلقوا به ) املثال الثاين(

 .  ال يلحقان اتباعا للفظ املطر:الثلج والربدان كانا يذوبان وقيل
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أن صوم أيام التشريق ال جيوز يف اجلديد وجيوز يف القدمي ) الثالثاملثال (
املنع ألن النهي عام ) ماأصحه: (للمتمتع إذا عدم اهلدي ويف جوازه لغريه وجهان

 . والرخصة وردت يف املتمتع
كما ذكره الزركشي يف البحر أن صالة شدة اخلوف ال ختتص ) الرابعاملثال (
 بل لو ركب اإلنسان ميالً خياف الغرق وغريه من أسباب اهلالك فإنه يصلي ،بالقتال

ام احلرمني يف وقد أجاب إم: قال الزركشي. وال يعيد قياسا على الصالة يف القتال
 من أصلكم أن الرخص ال تتعدى مواضعها :النهاية من اعترض على هذا وقال

أن هذا بالنص وهو عموم ) أحدمها: (ولذلك ال تثبتوا رخصا يف حق املريض بوجهني
أنا جنوز القياس يف الرخص إذا مل ) والثاين(. ]١٠١: النساء[ فإن خفتم : قوله تعاىل

 .  مينع من إجراء رخص السفر يف املرضمينع مانع من واإلمجاع
فهذه األمثلة وحنوها تشعر بأن إجراء القياس يف الرخص مطلقًا فيه خالف يف 

 .-رضي اهللا عنه-مذهب الشافعي 
 من -رمحه اهللا- وبعد ذلك فلينظر يف مراد شيخ املشايخ العالمة الشربيين 

 وما هنا القياس يف حمل ما يف الفروع هو عدم القياس يف أصول الرخص،: (قوله
إن كان مراده بعدم القياس يف أصول الرخص أنه إذا شرعت ) الرخصة الواحدة

رخصة لعذر خمصوص ووجد ما يشبه هذا العذر فال نثبت هذه الرخصة له كرخص 
 وبالقياس يف الرخصة الواحدة ما لو احتد السبب ولكن ،السفر ال يقاس عليه املرض

 فإا ،ه غريه مما يف معناه كرخصة االستنجاء باحلجروردت يف شيء معني فيقاس علي
 فاخلالف جار يف )١(وردت يف احلجر ألنه قالع لعني النجاسة فقيس عليه ما يف معناه

مراده من القياس ) وإن كان (،مذهب الشافعي يف هذين النوعني كما سبق يف األمثلة
هه ويقتضي  وهناك عذر آخر يشب.يف أصول الرخص ما لو شرعت رخصة لعذر

رخصة أخرى متاثل األوىل يف التخفيف فال تثبت الرخصة الثانية قياسا وبالقياس يف 
أن األول هو ) فال نسلم(الرخصة الواحدة ما عدا ذلك الشامل للنوعني السابقني 

 بل حمل ما يف ، فإن عدم القياس فيها واضح الختالف احلكم،حمل ما يف الفروع
                                     

 . ب إن كان مرادههذا جوا) ١(
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كان مراده غري ) وإن (،.لثاين وقد علمت اخلالف فيهالفروع واألصول هو القسم ا
 . ذلك فلم أستطع الوقوف عليه حىت أتكلم فيه واهللا أعلم

احتجت احلنيفية لعدم جواز إثبات هذه األمور بالقياس بدليل عام وأدلة خاصة 
هذه األمور ال يدرك العقل فيها : الدليل العام فتقريره أن يقال) أما (،بكل نوع منها

 فهذه ،ىن للمشروعية وكل ما ال يدرك فيه العقل ذلك ال جيوز إثباته بالقياسمع
مبنع الصغرى وقد سبق أن منها ما يدرك ) واجلواب. (األمور ال جيوز إثباا بالقياس

األدلة اخلاصة فقالوا يف احلدود أن إثباا بالقياس شبهة ) وأما. (فيه معىن للمشروعية
 وتقريره على )١())ادرؤا احلدود بالشبهات((: قوله واحلدود تدرأ بالشبهات ل

القياس فيه شبهة وكل ما فيه شبهة ال جيوز إثبات احلدود به : قانون املنطق أن تقول
) وأما. (الصغرى فوجهها أن القياس ظين) أما. (فالقياس ال جيوز إثبات احلدود به
ىن احلديث أن احلدود ال أنه ليس مع) واجلواب. (الكربى فدليلها احلديث املذكور

تثبت بالدليل الظين ملا فيه من شبهة عدم الصحة وإال انتقض جبواز إثباا خبرب الواحد 
 بل معناه أن احلد يدرأ عن الشخص مبجرد وجود شبهة ،وبأدلة النصوص الظنية

تقتضي عدم حتقيق سببه فيه فال ينفذ على مستحقه إال بعد ثبوت استحقاقه له من 
وعلى اجلملة الشبهة تدرأ تطبيق احلد على الشخص املدعى عليه ارتكاب غري شبهة 

 . ما شرع احلد عقوبة عليه ال أا تدرأ أصل مشروعيته
وبعد كتابة ما تقدم رأيت القرايف يف شرح احملصول كتاب يف هذا املوضوع ما 

 قلنا احلديث ليس بصحيح سلمنا صحته لكن الشبهة مأخوذة من االشتباه وهو: نصه
 : تعارض موجبني

 . يقتضي وجوب احلد) أحدمها(
يقتضي عدمه كما تقول يف األمة املشتركة إذا وطئها أحد ) واآلخر(
 نصيب الواطئ يقتضي سقوط احلد ونصيب الشريك يقتضي احلد فاشتبه :الشريكني

 اعتقاده يقتضي ،األمران فسقط احلد وكذلك واطئ األجنبية معتقدا أا مباحة له
 :  وأجنبيتها تقتضي احلد فاشتبه األمران ونكاح املتعة فيه دليالنعدم احلد

                                     
 ).٢١٩٦(والضعيفة ) ٢٣١٦(حديث ضعيف خرجه الشيخ األلباين يف اإلرواء ) ١(
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 . يقتضي ثبوت احلد) أحدمها(
يقتضي عدمه وهذه الثالثة هي أنواع الشبهات إما يف الواطئ ) واآلخر(

 . كاعتقاده احلل أو يف املوطوءة كاملشتركة أو الطريق وهو اختالف العلماء
 فالراجح منه موجب واملرجوح ملغي يف مجيع القياس إذا مل يفد القطع) وأما(

مراتب الظنون فلم يتعارض موجبان وال خيالف ما قلناه فإن شبهة الطريق ترجع إىل 
عدم حتقق سبب احلد وهو الزنا؛ ألنَّ بعض العلماء قال باحلل، فال يكون ما فعله زنا 

 . وهو غري إثبات مشروعية احلد بالدليل الظين كالقياس
شبهة على الدليل الضعيف ألا تشبه الربهان الصحيح عند نعم تطلق ال

 . املتكلمني واألصوليني وقد استعملناه حنن كذلك يف أدلة املخالفني يف حجية القياس
)رضي اهللا عنه- نقل األصفهاين يف شرح احملصول عن أيب حنيفة :)فإن قلت- 

 وذلك ألن معه ،ب احلدأن لو استأجر رجل امرأة لغسل ثوبه فوطئها املستأجر ال جي
 وهذا الدليل وإن مل يفد القطع ،دليالً يقتضي احلل وهو القياس على وطئه منكوحته

 فهذا يقتضي اعتبار القياس يف ،هـ.ا. إال أنه شبهة تفيد احلل فتدرأ احلد للحديث
 . - رضي اهللا عنه-احلدود عنده 

)وقالوا يف . ثباته واهللا أعلم لعله إمنا يعترب القياس يف إسقاط احلد ال يف إ:)قلت
أا منحة وعطية من اهللا تعاىل وكل منحة ال جيوز إثباا بالقياس فالرخص : الرخص

الكربى فألا خالف ) وأما (،الصغرى فواضحة) أما (،ال جيوز إثباا بالقياس
 . األصل

 ع شرمبنع الكربى فإن املدار يف جريان القياس على إدراك املعىن يف) واجلواب(
 . احلكم وكونه منحة شرع ختفيفًا ال مينع ذلك

إن هذا هذيان فإن مجيع : إمام احلرمني كما نقله ابن السبكي بقوله) وأجاب(
 بل ،ما تتقلب فيه العباد من املنافع فهي منح من اهللا تعاىل وال ختتص الرخص ذا

 . كامهانبغي أن ال جيري القياس يف شيء من أحيالشرائع بأسرها كذلك فكان 
)ا كذلك بالنظر ألصل :)فإن قلتا أإن مرادهم بكون الرخص وحدها منح 

 فإن أصل التكاليف فيها مشقة على املكلف والعدول ،التكاليف املطلوبة من العباد
عنها ملا فيها من املشقة إىل الرخص منحة من اهللا وتفضل ا على العباد ختفيفًا عليهم 
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يث ما يترتب عليها من املصاحل الدنيوية واألخروية اليت ومل ينظروا للتكاليف من ح
 . تعود على العبد حىت يكون اجلميع منحة من اهللا تعاىل

)ا منحة ال مينع من جواز :)قلتإن املقصود من كالم إمام احلرمني أن كو 
 فإذا ،إثباا بالقياس ألن املدار يف القياس كما سبق على وجود املعىن املقتضي للحكم

 ووجد ذلك املعىن يف صورة أخرى فال مانع من ،أدركنا يف رخصة بشيء معىن
تعديتها إىل الصورة الثانية تكثريا ملنح اهللا وحفظًا حلكمة الوصف عن الضياع واهللا 

 . تعاىل أعلم
وقالوا يف املقدرات كالنصب يف الزكاة واملواقيت يف الصالة أا أمور ال 

ا يقتضي حتديدها ذا املقدار املعني من غري زيادة عليه تدي العقول إليها أي إىل م
 ألنه فرع إدراك املعىن يف املقيس عليه وتقريره على ،أو نقص فال ميكن القياس عليها

املقدرات أمور ال يهتدي العقل إليها وكل ما ال يهتدي : أصول املنطق أن نقول
 . لقياس وهو املطلوبالعقل إليه جيري فيه القياس فاملقدرات ال جيري فيها ا

مبنع الصغرى فإن العقل قد يدرك فيها معىن فيمكن إجراء القياس ) واجلواب(
فيها كما تقدم يف مثال نفقة الزوجة وما وقع من سيدنا علي يف تقدير حد الشارب 

 بعد أن كان الشارب يضرب باجلريد والنعال أوضح برهان على أن من ،حبد القاذف
قل ملا يوجب تقديرها ذا املقدار احملدد فإذا شاركه غريه يف املقدرات ما يهتدي الع

 . ذلك فال مانع من أن يلحق به يف ذلك املقدار واهللا أعلم
وقالوا يف الكفارات أا على خالف األصل ألا ضرر والدليل ينفي الضرر 

 وكل ما كان ،وتقريره على القانون املنطقي أن تقول الكفارات على خالف األصل
) أما (،لك ال جيري يف القياس فالكفارات ال جيري فيها القياس وهو املطلوبكذ

الكربى فوجهها أن ما كان ) وأما (،الصغرى فدليلها أا ضرر وهو منفي بالدليل
 . كذلك ال يعقل فيه املعىن فال يتأتى فيه القياس

ا سبق يف إننا ال نسلم الكربى فإنه قد يعقل فيها املعىن كم: أوالً) واجلواب(
 . كفارة القاتل خطأ

إن دليل الصغرى غري معقول ألنه إذا كان املراد بكوا ضررا : نقول) ثانيا(و
: أا عقوبة جمردة عن األسباب حىت تكون منفية بالنصوص النافية لذلك كقوله 



اس العقولنرب١٣٢ 

 وغريه من األدلة املستفيضة يف الشريعة من أن الشخص ال )١())ال ضرر وال ضرار((
شرعا عقوبة يف الدنيا واآلخرة من غري سبب فال نسلم أن الكفارات يستحق 
 وإن كان املراد بالضرر أا عقوبة شرعت الرتكاب الشخص ذنبا خمصوصا ،كذلك

 على ، فإن النصوص بالوعيد أكثر من أن حتصر،فال نسلم أن أدلة الشريعة تنايف ذلك
 ولذلك مسيت كفارة من ،تر الذنوبأا ذا املعىن تعترب منفعة ال ضررا ألا تس

 . الكفر وهو الستر
.  والذي يف كتب السادة احلنفية غري هذا،وعلى اجلملة ليس هلذا الدليل مذاق

ففي مسلم الثبوت أن الكفارات ال جيري فيها القياس ألنه ال يهتدي العقل إليها 
يف احلدود وقد  فجعلوا السر يف عدم إجراء القياس فيها ما قالوه ،وتدرأ بالشبهات

 . سبق موضحا واهللا تعاىل أعلم
 ذكر -رضي اهللا عنه- إن الشافعي :مث اعلم أن اإلمام قال يف احملصول

وها أنا أذكر لك ذلك مع ما للحنفية من اجلواب . مناقضات للحنفية يف هذا الباب
احلدود فقط كثرت أقيستهم فيها حىت ) أما: (-رضي اهللا عنه-قال : عنه فأقول

 فإم زعموا يف شهود الزوايا وهم الشاهدون ،عدوها وجتاوزوها إىل االستحسانت
عليه بالزنا يف زوايا خمتلفة أن املشهود عليه جيب رمجه استحسانا مع أنه على خالف 

 أي ألن اختالف شهادام يدلُ على كذم فألن يعمل به فيما يوافق ؛مقتضى العقل
تضي لشرعية احلد كما سبق يف النباش والسارق من  كما إذا وجد املعىن املق،العقل

 . باب أوىل
)؟ ما معىن االستحسان:)فإن قلت  
)االستحسان يطلق عند احلنفية على معنيني:)قلت  : 
 . وهو املشهور أنه قياس خفي) أحدمها(
أنه دليل يف مقابلة القياس الظاهر سواء كان نصا أو إمجاعا أو ) والثاين(

 . مسلم الثبوتضرورة كما يف 
                                     

من حديث ابن عباس،وصححه األلباين ) ٢٣٤٠(وابن ماجه ) ١/٣١٣(أخرجه أمحد ) ١(
 ).٨٩٦(يف اإلرواء 



 ١٣٣ نرباس العقول

)االستحسان يف شهود الزوايا بأي معىن من هذين:)فإن قلت  . 
)بالزنا يف زوايا خمتلفة حيد ه املذكور يف كتب احلنفية أن املشهود علي:)قلت 

والقياس يقتضي أن ال تقبل الشهادة : قالوا. استحسانا بشرط أن يكون البيت صغريا
ووجه االستحسان فيها أن التوفيق ممكن : لواقا. كيفما كان الختالف املكان حقيقة

. بأن يكون ابتداء الفعل يف زاوية وانتهاؤه يف زاوية أخرى ينتقالن إليه باالضطراب
أو حيتمل أن يكونا يف وسط البيت فيحسبه من يف املقدم يف املقدم ومن يف املؤخر يف 

 التوفيق يف احلدود وإمنا اعتربنا هذا: قالوا. املؤخر فيشهد كل واحد حبسب ما عنده
 ويف بعض الكتب صيانة للنصوص عن التعطيل فكالمهم ،صيانة للبينات عن التعطيل

يدل على أن االستحسان يف هذه املسألة هو الدليل املقابل للقياس الظاهر وهو ما 
 وحترير هذا ، صيانة للبينات عن التعطيل أو للنصوص عن التعطيل:يؤخذ من قوهلم

 .  ضليع يف أصول مذاهبه وفروعه واهللا أعلمالكالم حيتاج خلفي
 وقاسوا قتل ،الكفارات فقاسوا اإلفطار باألكل على اإلفطار بالوقوع) وأما(

ومن قتله منكم  : الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد يف قوله تعاىل
فية بأن هذا وأجيب عن احلن] ٩٥: املائدة[ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

 جعلوا متعلق إجياب الكفارة :استدالل على موضع احلكم حيذف الفوارق امللغاة أي
يف املثال األول هو مطلق أعم من أن يكون اإلفطار باألكل أو بالوقاع الستواء 

ويف املثال . لغوا قيد كون اإلفطار بالوقاع لعدم تأثريهأاجلميع يف هتك حرمة الصوم و
 وألغوا قيد ، احلكم مطلق قاتل أعم من أن يكون عامدا أو الالثاين جعلوا موضع
ومثل هذا يسمى عند الشافعية بتنقيح املناط كما سبق يف عبارة . العمدية لعدم تأثريه

 . الغزايل يف حترير حمل للنـزاع
ن هذا إ: قال األسنوي، ومثله ابن السبكي، وكذا اإلمام يف احملصول

 .  يرجع للنـزاع لفظيا واهللا أعلموبذلك: االستدالل قياس، أقول
)؟ هل هذا االستدالل هو املعروف عندهم بداللة النص:)فإن قلت  
)يؤخذ من عبارة اآلمدي أن هذا االستدالل هو املعروف بداللة النص :)قلت 

 كما أنه ال ينطبق عليه باقي ،ولكن تعريفها املتقدم يف تعريف القياس ال ينطبق عليه
 تنقيح املناط ذا االسم فحرر ذلك واهللا ، عندهم ومل يعرف عندهمأنواع الدالالت



اس العقولنرب١٣٤ 

 . تعاىل أعلم
وأما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا فإن االقتصار على األحجار يف االستنجاء 
من أظهر الرخص مث حكموا بذلك يف كل النجاسات نادرة كانت أو معتادة، 

 العاصي بسفره يترخص فأثبتوا :أيضا األحجار وقالوا إجيابوانتهوا فيها إىل نفي 
الرخصة بالقياس مع أن القياس ينفيها؛ ألن الرخصة إعانة واملعصية ال تناسب 

 كذا يف احملصول، ومثله يف الربهان، وهذا املنقول عن احلنفية يف االكتفاء ،اإلعانة
اليت باحلجر وإزالة النجاسة يف غري االستنجاء غري معروف إال يف األشياء الصقيلة 

ليس هلا مسام تتشرب النجاسة فحرر ذلك فإن هذا الكالم منقول عن اإلمام 
 الشافعي 

 . -رضي اهللا عنه-
 :املقدرات فقد قاسوا فيها كما يف تقديرام يف الدلو والبئر حيث قالوا) أما(

زح كذا ويف الفأرة كذا وليس هذا التقدير عن نص ـإذا ماتت الدجاجة يف البئر ين
 ولو صح يف البعض منها أثر كما يزعمه القوم ،ع وال أثر فيكون عن قياسوال إمجا

 فيكون القول بذلك يف البعض اآلخر ،فال شك يف أن ذلك مل يصح يف مجيعها
ز عند قول املصنف وأربعونَ ـويف الزيلعي على الكن. كذا يف ابن السبكي. قياسا

الدجاجة متوت يف البئر  ملا روي عن أيب سعيد اخلدري يف :بنحو محامة ما نصه
 ،هـ.ا. واحلمامة وحنوها تعادهلا فأخذت حكمها: زح منها أربعون دلوا قالـني

 . فكالمه هذا صريح يف القياس
زح ـوقال الشعيب واألوزاعي وأبو حنيفة وغريهم ين: وقال النووي يف اموع

النجاسة وال دالء خمصوصة واختلفوا يف عددها واختالفها باختالف ) أي البئر(منها 
 . هـ املقصود منه.أصل لشيء من ذلك ا

هذا متام القول يف القياس يف احلدود والكفارات والرخص والتقديرات نفيا 
 . وإثباتا وسنشرع يف الكالم على القياس يف األسباب والشروط واملوانع

 :القياس يف األسباب والشروط واملوانع
 ونسب هذا ، جيري القياس يف األسباباملشهور أنه ال: قال اإلمام يف احملصول

القول يف كثري من كتب األصول إىل أكثر احلنفية وصححه اآلمدي وابن احلاجب 



 ١٣٥ نرباس العقول

 وبني شراحه أن الشروط واملوانع كاألسباب ،وجرى عليه البيضاوي يف املنهاج
ومنعه قوم يف األسباب والشروط ): مجع اجلوامع(ولذلك قال ابن السبكي يف 

 . واملوانع
ب أكثر الشافعية كما يف اآلمدي وكثري من احلنفية منهم فخر اإلسالم وذه

 .كما يف مسلم الثبوت وشرحه إىل اجلواز
القياس يف األسباب قياس اللواط على الزنا يف سببية كل منهما ) فمثال(

 ، طبعاىلوجوب احلد جبامع أن كالً منهما إيالج فرج يف فرج حمرم شرعا مشته
السارق يف السببية لوجوب القطع جبامع أن كالً منهما أخذ مال وقياس النباش على 

 وقياس القتل باملثقل على القتل باحملدد يف السببية لوجوب ،الغري خفية من حرز مثله
 . القصاص جبامع أن كالً منهما قتل عمد عدوان

املانع من قياس النفاس على احليض يف أنه مانع من جواز الصالة معه ) ومثال(
 . زيه املصلى عنهـض واجلامع أن كالً منهما أذى وقذر ينبغي تنكاحلي

مجع (الشرط فقد مثل له الكمال بن أيب شريف يف تقريره على ) وأما(
 جبامع أنه يتميز بكل :بقياس اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم أي) اجلوامع

بأنه ال يطابق دليل املانعني منهما العبادة عن العادة واعترض عليه ابن قاسم يف آياته 
 ألن مقتضى الدليل اآليت احتاد املشروط واختالف الشرطني ؛جلريان القياس فيها أي

ولذلك صور ابن قاسم القياس . حىت يكون اجلامع بينهما هو الشرط لذلك املشروط
يف الشرط بأن يشترط شيء يف أمر فيلحق به آخر يف كونه شرطًا لذلك األمر فيؤل 

  .هـ.ا. األمرين ىل أن الشرط أحد احلال إ
وقد مثل البناين للقياس يف الشرط عقب نقله كالم ابن قاسم بقياس الغسل 

 ويف كون الشرط يف هذا املثال ،هـ.على الوضوء يف توقف الصالة عليه كالوضوء ا
 وال خيفى أن ،أحد األمرين توقف فإن الغسل شرط يف حالة ال يغين عنه الوضوء فيها

ن الشرط أحد األمرين أن الشرط هو القدر املشترك املتحقق يف أي واحد معىن كو
من األمرين حبيث إذا وجد واحد منهما كفى يف حتقق صحة املشروط، وإذا انتفى 

 . واحد منهما ال ينتفي املشروط وإمنا ينتفي بانتفائهما معا
ة الوارد يف الشرع أن الشرط لصحة الصال: ولعل املثال الصحيح أن نقول



اس العقولنرب١٣٦ 

 وإمنا كان احلجر شرطًا قائما مقام املاء ،االستنجاء من البول والغائط باملاء أو باحلجر
ألنه قالع لعني النجاسة فيقاس عليه كل جامد قالع فيؤل احلال إىل أن الشرط هو املاء 
أو القالع املتحقق يف احلجر، أو يف غريه حبيث إذا وجد واحد منهما كفى، مث إن 

ا لو كان كل منهما شرطًا مين رد ما قاله ابن قاسم بأنه ال جيري فيالعالمة الشربي
كقياس طهارة املوضع علىطهارة السترة يف اشتراط كل منهما للصالة جبامع أن كالً 

 . زيه عبادة اهللا تعاىل عما ال يليقـفيه تن
زيه هو ـودعوى أن هذا ال يطابق الدليل ممنوعة إذ املعىن املشترك وهو التن

  .هـ  ببعض تصرف.ا.  وذا يظهر أن ما قاله الكمال هو الصواب.الشرط
 ملا قاله الكمال إمنا هو بالنسبة -رمحه اهللا-وينبغي أن يكون تصويب الشيخ 

لقصر ابن قاسم القياس يف الشرط على ما قاله دون ما قاله الكمال، وليس غرضه أن 
. ال تناىف مع أول عبارته فتأملما قاله الكمال يف قياس الشرط هو املتعني دون غريه وإ

 :مث اعلم أنه إذا صح ما قاله اجلميع فالقياس يف الشرط يرجع إىل أمرين
 أن يكون هناك مشروط بشرط فيقاس عليه غريه يف اشتراط )األمر األول(

ذلك الشرط فيؤل إىل قياس شيء على مشروط بشرط ليكون مشرطًا مثله بذلك 
 .  املشروط ال يف الشرطالشرط فهو عند التحقيق قياس يف

 . وعلى هذا مثال الكمال الذي صوبه الشيخ
أن يكون هناك أمر جعل شرطًا لشيء ووجد أمرا آخر مشارك ) األمر الثاين(

ويؤخذ من . له يف وجه الشرطية فيلحق باألمر األول وجيعل مثله شرطًا لذلك الشيء
 : عبارة ابن قاسم والشربيين أن هذا نوعان

 . ل ذلك إىل أن الشرط أحد األمرينن يؤأ) أحدمها(
. أن يكون كل منهما شرطًا لذلك الشيء، وقد مر التمثيل للجميع) وثانيهما(

 جيري أيضا يف كل من السبب واملانع -رمحه اهللا-وانظر بعد ذلك هل ما قاله الشيخ 
 ووجد شيء آخر يشبهه فيلحق به يف جعل ،بأن يكون هناك شيء جعل مانعا لشيء

 كما لو فرضنا أن النص ورد يف أن احليض مانع من صحة ،لك املانع مانعا له أيضاذ
زه فاعلها عن ـالصالة فقط فيلحق ا الطواف جبامع أن كالً عبادة ينبغي أن ين

 . األقذار مثالً ومثل ذلك تقول يف السبب



 ١٣٧ نرباس العقول

ن ما وعلى اجلملة هذا املوضوع مل أر فيه كالما لألصوليني يشفي الغليل غري أ
 . ذكرته ال ينافيه كالمهم واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب

 :تنبيه
جيوز القياس يف : أنه قال) األوسط( نقل األسنوي، عن ابن برهان يف 

هـ، ولعله أراد باحملال املوانع .ا. األسباب والشروط واحملال عندنا خالفًا أليب حنيفة
فظ على املوانع ولعله من مصطلحات ولكين مل أر بعد البحث إطالق هذا الل

 : ولنشرع يف احلجاج للفريقني فنقول. املتقدمني فحرر
احتج املانعون جلريان القياس يف األسباب ومثله يقال يف الشروط واملوانع بأنه 
ال خيلو إما أن يكون بني السبب وبني ما يرد قياسه عليه يف السببية وصف مشترك 

ا للحكم أو اليكون هو العلة يف كونه سببفإن مل يكن بينهما ذلك ،ا وموجب 
 وإن كان بينهما ذلك كان هو السبب املوجب ،الوصف املشترك فال ميكن القياس

للحكم دون كل من خصوص املقيس عليه واملقيس فيلزم زوال حكم أصل وهو 
 . السببية

وتوضيحه أن املقيس عليه سبب منصوص عليه فإذا قيس عليه آخر جبامع 
 بينهما هو العلة يف كون ذلك السبب املنصوص عليه سببا وموجبا للحكم مشترك

كان ذلك اجلامع املشترك هو السبب املوجب للحكم دون كل من املقيس واملقيس 
 وذلك ألن هذا اجلامع املشترك إن مل يقتض احلكم فال يصح كونه ،عليه خبصوصه

 وإذا كان كذلك ،وجب للحكمعلة وجامعا ملا ذكر، وإن اقتضاه كان هو السبب امل
 ألن مقتضى ؛استحال إسناد احلكم إىل خصوصية األصل ملا يلزم عليه من التناقض

جعل املشترك هو السبب أن ال يكون خلصوصية األصل مدخل يف اإلفضاء إىل 
 . احلكم

ومقتضى جعل األصل خبصوصه سببا أن يكون خلصوصيته مدخل فيه وهو 
اس يف األسباب يلزمه زوال حكم األصل وأن ال يكون  فظهر أن جريان القي،تناقض

 . األصل أصالً فال يتحقق القياس
نه إذا ثبت بالنص أن اهللا تعاىل جعل الزنا سببا يف وجوب احلد أذلك ) مثال(

فإذا أردنا قياس اللواط عليه يف جعله موجبا للحد مثله جبامع أن كالً منهما إيالج 



اس العقولنرب١٣٨ 

 كان ذلك اجلامع املشترك بينهما هو السبب ، طبعافرج يف فرج حمرم شرعا مشتهى
وحينئذ يستحيل أن يكون خصوص الزنا سببا موجبا له أيضا ملا . املوجب للحد

 ألن األصل غري موجب ،علمت من التنايف وال ينتقض هذا بالقياس يف األحكام
 ينايف  ال-وهي القدر املشترك بني األصل والفرع-للحكم فإضافة املوجب إىل العلة 

لو جرى القياس يف األسباب للزم : وتقريره على قوانني املنطق أن تقول. كونه أصالً
منه زوال حكم األصل املؤدي إىل عدم القياس لكن التايل باطل فيبطل املقدم ويثبت 

 . وال خيفى عليك وجه املالزمة وبطالن التايل مما ذكرناه،نقيضه وهو املطلوب
ليل مبا يبطل كرباه وتقريره أنا ال نسلم أن اجلامع له  وقد اعترض على هذا الد

 ، وإمنا هو مؤثر يف علية الوصف واملؤثر يف احلكم إمنا هو الوصف،تأثري يف احلكم
وتوضيحه يف املثال السابق أن اإليالج املذكور املشترك بني الزنا واللواط غري مؤثر يف 

الزنا علة مؤثرة يف ذلك احلكم  وإمنا هو مؤثر يف جعل ،احلكم الذي هو وجوب احلد
من ذلك بأن ) وأجيب. (فاملؤثرة يف احلكم هو الوصف الذي هو الزنا دون املشترك

اجلامع املشترك إذا صلح أن يكون علة لعلية الوصف صلح أن يكون علة للحكم من 
 . غري حاجة إىل الواسطة

صححا وقد رد كل من النقشواين والقرايف يف شرح احملصول هذا اجلواب و
إن العلة يف احلقيقة : النقشواين فقال ما خالصته) أما. (شكال الوارد على الدليلاإل

هي احلكمة واحلاجة لكنها ملا كانت غري مضبوطة وغري مقدرة يف ذاا جعل 
الوصف علة على معىن أنه يعرف العلة املؤثرة فالسر يف اعتباره علة هو أنه مضبوط 

احلكمة، فاحلكمة ال تصلح لعلية احلكم من غري واسطة ومعرف للعلة املؤثرة خبالف 
الوصف، ولئن سلمنا أا تصلح علة للحكم فال مانع من أن تكون علة لعلية الوصف 
أيضا فهو علة مؤثرة يف احلكم وعلة مؤثرة يف صريورة الوصف علة معرفة ويكون 

استناد الشيء إىل احلكم مستندا إىل املشترك استناد األثر إىل املؤثر وإىل الوصف 
معرفة بل هو الواقع يف األحكام فإا مستندة إىل احلاجة استناد األثر إىل املؤثر وإىل 

 .هـ .ا. الوصف استناد الشيء إىل معرفه
وحاصل ما قاله القرايف أن الشيء قد يكون علة للعلة وال يكون علة للحكم 

و اختالط األنساب وإهدار فإن احلكمة يف كون كل من الزنا واللواط موجبا للحد ه
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 وهذا ال يصلح أن يكون علة فإن من مجع صغار الصبيان ،املاء املؤدي إىل قطع النسل
مدة طويلة حىت اختلطوا والتبسوا على آبائهم ال جيب عليه احلد وكذلك من قتل 

  .هـ.ا.  أيضا،النساء أو سقاهن دواء يوجب بطالن التوالد ال جيب عليه احلد
 نظر ألن ما قرراه إمنا ينطبق على احلكمة املرتبة على احلكم وليس وفيما قااله

 وإمنا الكالم يف العلة اجلامعة املشتركة بني السبب املنصوص عليه وبني ،الكالم فيها
 وهي ظاهرة منضبطة صاحلة ، قياسه عليه يف السببية كاإليالج يف املثال السابقدما يرا

 فرضنا أا ليست كذلك ال تصلح للعلية فال  ولو،للعلية ضابطة للحكمة املذكورة
 فالتحقيق أنه ال مناص من االعتراف بأن ،يتحقق قياس كما سبق يف تقرير الدليل

تلك العلة اجلامعة وهي املشتركة معرفة للحكم وال يلزم من ذلك أن تكون معرفة 
م لسببية األصل للحكم أيضا وما يؤخذ من شرح األصفهاين للمحصول من أنه يلز

 وهي السبب واملشترك :على ذلك اجتماع معرفني على معرف واحد وهو حمال أي
 . فممنوع ألن ذلك يف املؤثرين ال يف املعرفني

 إنه ال حاجة لتوسط السبب يف تعريف احلكم اكتفاء بالعلة اجلامعة :وما قيل
 . وهو املشترك ال يقتضي املنع من القياس

)على ما:)فإن قلت قررت فما من قياس ميكن إجراؤه يف  إذا كان األمر 
األسباب إال وميكن االستغناء عنه بالقياس يف األحكام املسببة عنها، ففي املثال 
السابق نقيس الالئط على الزاين جبامع أن كالً أوجل يف فرج إخل، فيجب احلد على 

ثبات سببية الالئط كالزاين بدالً من قياس اللواط على الزنا جبامع اإليالج املذكور يف إ
 . اللواط لوجوب احلد كالزنا وهكذا يف كل قياس

)هذا مسلم إال أنه ال يضر يف املقصود من جواز إجراء القياس يف :)قلت 
األسباب وإن كان يقتضي أن للنـزاع يف ذلك عدمي الفائدة ولذلك قال العالمة 

جلريان القياس يف أي (واعلم أن املانع : الشربيين يف تقريره على مجع اجلوامع ما نصه
نظر إىل أن كوما سببني أو شرطني أو مانعني يقتضي أن تكون ) السبب وأخويه

 إذ لو كانت واحدة يف السببني ،احلكمة يف كل املرتب عليها احلكم غري ما يف اآلخر
مثالً لكان مناط احلكم شيئًا واحدا وهي تلك احلكمة وحينئذ ال تعدد يف السبب وال 

 . س عليه الشرط واملانعيف احلكم ويقا
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مل يقصد إال ثبوت احلكم بالوصفني ) أي إلجراء القياس يف األسباب(واوز 
 وهذا يعود إىل ما ذكر من احتاد احلكم والسبب ففي احلقيقة ،ملا بينهما من اجلامع

 إذ الشروط واألسباب واملوانع املختلفة احلكمة ال جيري فيها القياس ؛لنـزاع لفظيا
  .اتفاقًا

ينبغي أن يرتفع اخلالف يف هذه : ما خالصته) البحر احمليط(وقال الزركشي يف 
 فإذا فرضنا ،املسألة ألن األسباب ال تنتصب إال بإمياء النص أو اإلمجاع ال باالستنباط

القياس يف األسباب فال بد أن نفرض فيها جهة عامة وجهة خاصة كالزنا فإن فيه 
 وهي كونه يف ،فرج مطلقًا وجهة خصوصجهة عموم وهي كونه إيالجا يف 

خصوص فرج آدمية وال ميكن القياس إال حبذف جهة اخلصوص عن درجة االعتبار 
مث إذا حذفت جهة اخلصوص عن االعتبار ومل . ألنه لو بقي معتربا الستحال القياس

 وحينئذ يكون القياس يف األسباب من ،يكن مرادا من اللفظ بقي األعم هو املراد
تنقيح املناط وتنقيح املناط حاصله تأويل ظاهر وهو يتوقف على دليل فينبغي أن قبيل 

يقع االتفاق على ما مسوه قياسا يف األسباب التفاقنا على قبول تأويل الظاهر بالدليل 
 كما أنه ال شيء على من منعها فإن فيه صورة النطق يف ،فال حجر يف التسمية

در مشترك بني املوضعني هو سبب موضع والسكوت يف موضع آخر وهناك ق
االشتراك يف احلكم غري أن امتياز احمللني نطقًا وسكوتا إمنا كان مبنيا على الظاهر 

هـ .ا. الذي قام الدليل على أنه غري مراد فلهذا تكدرت التسمية واخلطب يسري
  .بتلخيص

يف هذا وقد رأيت أن أختم هذا املوضوع بذكر مثال ملا عليه احملقق احمللي 
من الدقة وجودة التأليف وحتقيق املباحث بالعبارات الواضحة ) مجع اجلوامع(شرح 

املختصرة فقد انتهى بنا املطاف ما حرره يف هذا املوضوع من قوله استدالالً للمانعني 
ألن القياس فيها خيرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون املعىن (وجوابا عن دليلهم 

عليها هو السبب والشرط واملانع ال خصوص املقيس عليه املشترك بينها وبني املقيس 
وأجيب بأن القياس ال خيرجها عما ذكر واملعىن املشترك فيه كما هو علة . أو املقيس

 .هـ .ا. هلا يكون علة ملا يترتب عليها
فأنت تراه قد حرر الدليل وأجاب عنه بآخر ما يقال فيه من التحقيق بعبارة 
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اوزون إلجراء القياس يف األسباب والشروط ) واحتج(. واضحة خمتصرة فلله دره
 . واملوانع بأن هذه األمور من قبيل األحكام الشرعية والتفرقة بني حكم وحكم حتكم

 الشارب على -رضي اهللا عنه-وبعموم أدلة القياس وباإلمجاع على قياس علي 
عدم تيسر القياس يف إمنا فرقنا بني األحكام ل: وللمانعني أن يقولوا. القاذف وقد سبق

 وبأن أدلة القياس إمنا تقتضي جواز إجراء القياس إذا أمكن ،هذه األمور كما سبق
 إمنا هو إلثبات -رضي اهللا عنه- وبأن قياس علي ،وهو ال ميكن يف هذه األمور

وال خيفى عليك ما قدمناه من اجلمع بني القولني الدال على . احلكم ال إلثبات السببية
ع ال طائل حتته إال أنه من التمرينات احلربية بني العلماء، واهللا أعلم أن هذا نزا
 . بالصواب

هذا متام القول يف جواز إثبات األسباب والشروط واملوانع بالقياس وسنشرع 
 وقد علمت أن ،يف بقية املذاهب اليت استثنت صورا من وقوع التعبد بالقياس فيها

 القياس اجلزئي احلاجي، وبعضهم القياس يف  وبعضهم،بعضهم استثىن أصول العبادات
النفي األصلي، وبعضهم استثىن القياس على املنسوخ، وبعضهم استثىن األمور العادية 

 . واخللقية، وبعضهم استثىن كل األحكام وسنذكرها على هذا الترتيب
 :القياس يف أصول العبادات

أصول العبادات اختلفوا يف أنه هل ميكن إثبات : قال اإلمام يف احملصول
ال جيوز وبىن الكرخي عليه أنه ال جيوز إثبات : بالقياس أم ال؟ فقال اجلبائي والكرخي

 . الصالة بإمياء احلاجب بالقياس
 : أن هذا اخلالف ميكن محله على وجهني: مث قال اإلمام ما خالصته

 أن مثل الصالة بإمياء احلاجب لو كانت مشروعة لبينت من النيب ) األول(
 فلما مل تكن كذلك علمنا ،انا شافيا ونقلت إلينا بالتواتر وكانت معلومة لنا قطعابي

 . أا غري مشروعة
 وإن مل يلزم على مشروعيتها ، مننع من استعمال القياس فيها:أن يقال) والثاين(

  :حتصيل العلم ا يقينا، ومل يبني اإلمام توجيه الوجه الثاين وقد أبطل الوجهني
 . األول فبالوتر ألنه عندهم واجب مع أن وجوبه مل يعلم قطعا) أما(



اس العقولنرب١٤٢ 

 واستدل على اجلواز بعموم األدلة، ويف شرح ،الثاين فبأنه حتكم) وأما(
األصفهاين للمحصول أن اخلالف يف إثبات أصل العبادات بالقياس نقله أبو احلسني 

 ويف كالم الغزايل يف :قال. البصري يف معتمده وصوره بإثبات صالة سادسة بالقياس
شفاء الغليل ما خيالف هذا التصوير بل يرفع اخلالف ونقل عبارتيهما، والذي يفهم 
من عبارة الغزايل أن من منع القياس يف أصول العبادات مقصوده أنه ال جيوز إثبات 

: قال.  وأن القياس من غري أصل يقاس عليه غري صحيح،أصل احلكم ابتداء بالرأي
وهو خمالف لكالم أيب احلسني وللمصنف : نزاع، مث قال األصفهاينوليس يف ذلك 

 .  اإلمام:أي
ويف مجع اجلوامع وشرحه وحواشيه أن أصول العبادات أعظمها وأدخلها يف 
باب التعبد كالصالة وما يتعلق ا ككوا باإلمياء خبالف حنو الكفارة وهذا إن أخذ 

صوم والزكاة واحلج وما يتعلق ا على ظاهره يقتضي منع القياس يف الصالة وال
لكن يؤخذ من . فتخرج مجلة كبرية من األحكام الشرعية عن جواز إثباا بالقياس

جمموع ما سبق ومن الدليل الذي أقامه املانع أن املمنوع إما إثبات عبادة زائدة عن 
العبادات الواردة يف تلك األصول أو إثبات كيفية خاصة لتلك العبادات دون ما 

عرض لتلك العبادات من الصحة والفساد والفرضية والنفلية وغري ذلك من الشروط ي
واملوانع واألسباب ألن هذه األمور جزئيات دقيقة كغريها من بقية األحكام ال تعد 

 . ي على نقلها واهللا أعلم بالصوابعمن األمور املهمة اليت تتوفر الدوا
 تتوفر الدواعي على نقلها فال يثبت ودليل املانعني أا من األمور املهمة اليت

 مث اعلم ، وأجيب عنه باملنع فإن عدم النقل ال يدل على عدم اجلواز،جوازها بالقياس
أنه ال جيوز إثبات الصالة بإمياء احلاجب بالقياس ينبغي أن حيمل على : أن قول اإلمام

 وصوره  برأسه ال على صالة القاعد كما فهمه األسنوييالقياس على صالة املوم
احمللي على مجع اجلوامع ليوافق ما قاله شيخ اإلسالم من أن صالة املومى برأسه ثابتة 

 ألن جعل صالة القاعد هي املقيس عليها ،بالنص يف النافلة يف السفر على الراحلة
ا مل تثبت يف إ :يوهم أن صالة املومي برأسه ليست ثابتة بالنص وإن أمكن أن يقال

 . فتدبر واهللا أعلمصالة الفرض بالنص 
 :القياس اجلزئي احلاجي
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اعلم أن اخلالف يف القياس اجلزئي احلاجي أن الذي تدعو احلاجة إىل مقتضاه 
أو إىل خالفه ومل يرد نص على وفقه يف مقتضاه مأخوذ كما يف شرح احمللي على 

ان  بيالقياس اجلزئي إذا مل يرد من النيب : مجع اجلوامع من ابن الوكيل فإنه قال
 أو عموم احلاجة إىل خالفه هل يعمل على وفقه مع عموم احلاجة إليه يف زمانه 

 . بذلك القياس فيه خالف
ما تدعو احلاجة إىل مقتضاه صالة اإلنسان على من مات من )  األولفمثال(

املسلمني يف مشارق األرض ومغارا وغسلوا وكفنوا يف ذلك فإن القياس يقتضي 
اين ألا صالة على غائب فتصح قياسا على الصالة على غائب وعليه الروي. جوازها
 وهو صالته على النجاشي واحلاجة داعية لذلك لنفع  الثابت عن النيب ،معني

 .  بيان لذلكاملصلي واملصلى عليهم ومل يرد من النيب 
ضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج املبيع ) ومثال الثاين(

فالقياس يقتضي منعه ألنه ضمان ما مل جيب كضمان الديون قبل . مستحقًا مثالً
ثبوا وعليه ابن سريج، واألصح صحته لعموم احلاجة يف معاملة الغرباء وغريهم لكن 

 . بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث خيرج املبيع مستحقًا
 عنه مث إن املانع استدل للقياس الذي تدعو احلاجة إىل مقتضاه باالستغناء

بعموم احلاجة واستدل للقياس الذي تدعو احلاجة إىل خالفه مبعارضة عموم احلاجة 
وايز أجاب عن األول بأنه ال مانع من ضم دليل إىل آخر فيقع به الترجيح لو . له

 . وعن الثاين بأن القياس قدم على عموم احلاجة. وجد معارض لعموم احلاجة
ي مل يرد نص على وفقه احترازا عن أصل مث اعلم أنه إمنا قيد باجلزئي الذ

 ماهيته الكلية بأن ترتب حكم على :القياس احلاجي إذا مل يرد نص على وفقه أي
شيء يظن أن علة ترتبه عليه احلاجة فيقاس عليه غريه لوجود احلاجة فيه، فهذا منعه 

وأجازه اآلمدي، وروي عن . ألنه جيري جمرى وضع الشرع بالرأي: الغزايل قال
الك والشافعي وإمنا احترزنا عنه ألنه سيأيت التنبيه عليه يف مسلك املناسبة يف م

إن اخلالف هنا غري اخلالف هناك ألن ما : املناسب املرسل، كذا يف الشربيين مث قال
وسيأيت تفصيل املناسب املرسل إن شاء اهللا . هنا بعد االتفاق على جواز ما هناك

 . تعاىل واهللا أعلم



اس العقولنرب١٤٤ 

 :لنفي األصليالقياس يف ا
 بقاء الشيء على ما كان عليه قبل :منع بعضهم القياس يف النفي األصلي أي

ورود الشرع وهو الرباءة األصلية واملراد القياس يف ذي النفي ألنا مل نقس نفيا على 
 وإمنا نقيس شيئًا مل جند فيه حكما بعد البحث الشديد عنه على شيء آخر ذه ،نفي

 . قياس فيه استغناء عنه بدليل الرباءة األصليةالصفة وإمنا منع ال
)إن هذا الدليل يفيد عدم احلاجة إىل القياس ال املنع منه:)فإن قلت  . 
)ا من القول، والذي :)قلتم منعوه يف طريق املناظرة ألنه يعد لغوأ معناه 

 . أجاز ذلك متسك بأنه ال مانع من ضم دليل إىل دليل آخر
)رق بني هذا وبني من منع القياس حال وجود النص أي ف:)فإن قلت . 
)ا على اآلخر فال مانع من :)قلتالفرق أن ما هنا ليس أحد الدليلني متقدم 

اجتماعهما خبالف النص مع القياس لتقدمه عليه، ولذلك إذا كان القياس خمالفًا 
 . للنص ال يعارضه بل يقدم النص فهو مع النص ساقط الداللة

)ا:)فإن قلتا شرعيإن احلكم الثابت بالقياس يف النفي األصلي ليس حكم ، 
 . بل هو حكم عقلي فكان الواجب عدم ذكره هنا وإمنا يذكر يف القياس يف العقليات

)ليس حبكم شرعي :  وقيل،حكم شرعي:  قيل، الواقع أن فيه خالفًا:)قلت
ذكر يف العقلي فعلى أنه حكم شرعي األمر ظاهر، وعلى أنه ليس حبكم شرعي مل ي

ويف البحر احمليط أن بعضهم فصل بني النفي املسبوق . لوجود اخلالف فيه خبصوصه
باإلثبات فإنه يصح ثبوته بقياس العلة والنفي األصلي ال يثبت بقياس العلة، وإمنا يثبت 

 . والصحيح أنه ال فرق بينهما واهللا أعلم: بقياس الداللة، قال
 :القياس على املنسوخ

م كما نقله ابن السبكي يف مجع اجلوامع على أن القياس املنسوخ جرى بعضه
 ،ال جيوز، واستدل على ذلك بانتفاء اعتبار الشارع للوصف اجلامع بنسخ احلكم

 :نه غري معترب عند الشارع، وقيلأوذلك ألنه ال زال احلكم مع بقاء الوصف علم 
 نسخا للفرع وذلك جيوز ألن القياس مظهر حلكم الفرع الكمني ونسخ األصل ليس

 ونسخ أحد ،ألن الفرع إمنا يتبع األصل يف الظهور ال يف الثبوت لثبوت كل باخلطاب



 ١٤٥ نرباس العقول

األمرين اللذين ال عالقة بينهما يف الثبوت ال يستلزم نسخ اآلخر، وال شك أن العلة 
 ،قد ثبتت مناسبتها حلكم األصل يف حالة ثبوته وهي كافية يف ظهور حكم الفرع

ن الفرع تابع لألصل يف الداللة ال يف احلكم إ :ن وهذا معىن ما يقالوإن ألغيت اآل
 . والداللة ال تزول بالنسخ فتأمل

 وفيه نظر فإن الفرع إذا كان تابعا لألصل ،كذا يف الشربيين على مجع اجلوامع
 وما قيل من أن مناسبة العلة ؟يف الداللة فكيف يدل على حكمه وهو منسوخ احلكم

حالة الثبوت كافية يف ظهور حكم الفرع وإن ألغيت اآلن فممنوع حلكم األصل يف 
ألا تدل على أن حكم الفرع مثل حكم األصل فحيث كان حكم األصل زائالً ال 

 . يتصور أن تدل يف هذه احلالة
ن الفرع تابع لألصل يف الظهور ال يف الثبوت لثبوت كل إ: مث إن قوله

لو من حبث فإن تبعية الفرع لألصل يف باخلطاب ونسخ أحد األمرين إخل، ال خي
الظهور معناها أنه ملا كان اخلطاب متعلقًا باألصل للعلة املوجودة يف الفرع دل ذلك 
على أنه متعلق بالفرع أيضا ويؤول احلال إىل أنه متعلق بالقدر املشترك بينهما 

نبيذ دل كاخلمر فإن اخلطاب ملا تعلق به على وجه التحرمي لإلسكار املتحقق يف ال
ا ويؤفهل يقال بعد . ل احلال إىل أنه متعلق باملسكرذلك على أنه متعلق بالنبيذ أيض

ن نسخ أحدمها ليس نسخا لآلخر فيمكن إ إنه ال عالقة بينهما يف الثبوت و:هذا
 . القياس على املنسوخ فتأمل واهللا أعلم بالصواب

 :ةيِقلْالقياس يف األمور العادية واِخل
ملذكور يف مجع اجلوامع وشرحه أن كل ما يرجع إىل العادة واخللقة اعلم أن ا

 ألنه ال يدرك املعىن ،كأقل احليض والنفاس واحلمل وأكثره ال جيوز ثبوته بالقياس
 مث إن ظاهر ،جيوز ألن املعىن قد يدرك: فيها فريجع فيها إىل قول الصادق، وقيل

أقل احليض وحنوه هو العادة واخللقة عبارته كما يف تقرير العالمة الشربيين أن مرجع 
 .  مجيعا وال مانع منه إذ ال منافاة بينهما ضرورة ترتب العادة على اخللقة

احليض مثاالً للخلقة فبعيد ) أي البناين(وأما جعل احملشي : قال العالمة الشربيين
 مننع قياس امرأة مل يعلم هلا حيض على أخرى حتيض يف ثبوت: وإن صح بأن يقال



اس العقولنرب١٤٦ 

  .هـ.ا. احليض هلا
واملراد بالصادق الذي يرجع إليه األمور العادية واخللقية املخرب الصادق من 
ذوات احليض ومن له خربة بذلك وحيتمل أن يراد به الشارع وكل من له خربة 

 . بذلك فإن األحاديث تعرضت لبعض ذلك، كذا يف العطار نقالً عن النجاري
 كتب عليه، وقد أطلقوا األمور العادية هذا ما قيل يف مجع اجلوامع، وما

 ،ويف شرح ابن السبكي للمنهاج ما يقتضي التفصيل. واخللقية ومل يفصلوا فيه
أن ما طريقه العادة إن كان : وعبارته، والذي قاله الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع

؟ أمارة جاز إثباته بالقياس وذلك كالشعر لكل ما حتل فيه الروح واحلامل هل حتيض
 . فإنا نستدلُ يف مسألة الشعر والعظم بالنماء واالتصال ونقيس على سائر األعضاء

واخلصم يقيس على أغصان الشجرة من حيث أنه ال حيس وال يتأمل، ويف 
مسألة احلامل بأن احلمل لو منع دم احليض ملنع دم االستحاضة، أال ترى أن الصغر 

لو كان دم حيض النقضت به : اخلصم يقولمنع أحدمها منع اآلخر فكذلك الكرب، و
العدة وحرم الطالق، وإن مل يكن عليه أمارة كأقل احليض وأكثره فال جيوز إثباته 

قطعا وال ظاهرا فوجب الرجوع فيها إىل قول  بالقياس؛ ألن أشباهها غري معلومة ال
كذب ومن استدل يف هذا بالقياس عاملًا به فقد : قال الشيخ أبو إسحاق. الصادق

 .هـ.ا. على دين اهللا وفسق بذلك
)ا إذ ال :)فإن قلتا شرعيإن القياس يف األمور العادية واخللقية ليس قياس 

يثبت به على فرض جوازه حكم شرعي وإمنا يثبت به أن أقل احليض هلذه املرأة يوم 
 . أو يومان مثالً

)يف هذا  إنه يترتب عليه حكم شرعي ألنه إذا ثبت أن هذه املرأة:)قلت 
 . الوقت حائض منعت شرعا من الصالة وغريها مما حيرم على احلائض واهللا أعلم

 :القياس يف كل األحكام
اعلم أن اخلالف يف إجراء القياس يف كل األحكام حيكى يف كتب األصول 
على طريقتني وقد متتزج إحدى الطريقتني باألخرى فيقع اشتباه وحيصل اضطراب 

قيقة احلال فنحن اآلن نوضح كلتا الطريقتني متام التوضيح يبعد عن الوقوف على ح
 : إن شاء اهللا تعاىل فنقول



 ١٤٧ نرباس العقول

ما سبق يف الكالم على جواز إثبات احلدود والكفارات إخل، ) الطريقة األوىل(
إن حاصل اخلالف هل يف الشريعة : بالقياس من أن اإلمام الرازي قال يف احملصول

ز استعمال القياس فيها أو ليس كذلك بل جيب مجلة من املسائل يعلم أنه ال جيو
 .هـ .ا. البحث عن كل مسألة مسألة أنه هل جيري فيها القياس أوال

 القياس جيري يف :وقد عرفناك هناك أنه جيب أن نفهم عبارة املنهاج وهي قوله
 . مجيع الشرعيات حىت احلدود إخل، على هذا املعىن

 وهذا ،ات األحكام فيجعل اخلالف فيهأن ينظر جلميع جزئي) الطريقة الثانية(
 : حيكى على وجهني

هل جيري القياس يف كل حكم أو ال بل يوجد جزئيات األحكام ما ) األول(
 .   ال ميكن جريان القياس فيها؟

هل جيوز إثبات كل حكم بالقياس أو ال؟ وهذا الوجه إذا أخذ ) الوجه الثاين(
از ثبوت مجيع األحكام بالقياس حبيث على ظاهره يكون غري معقول ألنه يستلزم جو

 وذلك حمال ملا يلزم عليه من الدور أو التسلسل إذ ،ال يكون منها حكم ثابت بغريه
ل هذا اخلالف بأن ال بد للقياس من أصل يقاس عليه غري ثابت بالقياس فيتعني أن يؤ

اس أو هل كل حكم بالنظر لذاته وبقطع النظر عن غريه صاحل ألن يثبت بالقي: يقال
 . فريجع إىل الوجه األول!! ال

مث إن هذا اخلالف بالطريقة الثانية يرجع عند التحقيق إىل أنه هل مجيع 
األحكام ميكن أن يدرك فيها معىن للمشروعية أو ليس كذلك بل منها تعبدي حمض 
ال ميكن إدراك سر املشروعية فيه، فإن جرينا على أن مجيع األحكام ميكن إدراك 

ا قلنا جبواز إثباا كلها بالقياس على املعىن السابق، وإن جرينا على أن من املعىن فيه
األحكام ما ال ميكن إدراك املعىن فيه قلنا ال جيوز إثبات مجيع األحكام بالقياس بل 

 نعم القول بأنه ميكن إدراك املعىن يف مجيع األحكام بعيد ،منها ما ال يصلح لذلك
 . واهللا أعلم
)ا من  ما :)فإن قلتا نرى كثريالفرق بني هاتني الطريقتني يف هذا اخلالف فأن

 . األصوليني ميزجوما يف خالف واحد
)الفرق بينهما واضح فإن املثبت للقياس يف مجيع األحكام على الطريقة :)قلت 



اس العقولنرب١٤٨ 

األوىل ال يلزمه القول بإثباته فيها على الطريقة الثانية خبالف املثبت له فيها على 
الثانية فإنه يلزمه القول بإثباته فيها على الطريقة األوىل، والنايف للقياس يف الطريقة 

 له فيها على الطريقة الثانية خبالف النايف له مجيع األحكام على الطريقة األوىل ناٍف
 فإنه ال يلزمه القول بنفيه فيها على الطريقة األوىل فتأمل ،فيها على الطريقة الثانية

 . واهللا أعلم
ن احلجاج يف اخلالف على الطريقة الثانية يرجع إىل ما عليه حال الشريعة مث إ

 إن منها ما ال يدرك له معىن يذكر من ذلك مثالً وجوب الدية :يف الواقع، فمن قال
. على العاقلة فإنه غري معقول املعىن ألن اجلاين غري العاقلة فإجياب الدية عليهم تعبدي

إن فيها إعانة للجاين :  فيه سر املشروعية بأن يقالهذا ميكن أن يدرك: فيقول اآلخر
 كما يعان الغارم إلصالح ذات البني مبا يصرف إليه من الزكاة ،فيما هو معذور فيه

وخص ذلك بالعاقلة ألن من شأم مناصرة اجلاين والذب عنه لكوم عصبته فكان 
 كلَ ام(( :الً قال النيب فتغرم لو كان قات، وألا تغنم لو كان مقتوالً،اعتبارهم أقرب

 .  واهللا أعلم)١())ُهُمر غُكيلَع فَُهُمنغُ
 ما ذكرناه من املذاهب املخصصة لوقوع التعبد بالقياس بعضها يرجع )تنبيه(

إىل اخلالف يف حكم األصل ولذلك ذكر معظمها اإلمام يف احملصول عند الكالم 
 للبيضاوي يف املنهاج وابن السبكي  وقد مجعناها يف هذا املوضوع تبعا،على احلكم

وقد بقي مما يتعلق بشروط حكم األصل غري ما يؤخذ من ذلك . يف مجع اجلوامع
 . سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف الكالم على األركان

هذا متام القول يف ذكر مذهب اجلمهور من أن القياس حجة وسنشرع يف 
ليت أجازت التعبد به عقالً ومنعت ذكر شبه املنكرين له ونبدأ بذكر شبه الفرقة ا

 : وقوعه مسعا فنقول
 :شبه الفرقة اليت أجازت التعبد بالقياس عقالً ومنعت وقوعه مسعا

قد علمت أن هذه الفرقة منهم من حكاها فرقتني فرقة جرت على عدم 
الوقوع لعدم الدليل عليه، وفرقة منعت الوقوع لوجود الدليل على العدم، وعلمت 

                                     
 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ١(



 ١٤٩ نرباس العقول

ا أا عند التحقيق فرقة واحدة، وأكثر أهل األصول نسب القول باجلواز عقالً أيض
مع املنع مسعا لداود وأتباعه وهلم شبه على ذلك من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة 

 . وإمجاع العترة ومن املعقول
 :الشبهة األوىل من الكتاب

ا ال تقدموا بني يا أيها الذين آمنو : احتجوا منه بعدة آيات منها قوله تعاىل
: وقبل بيان وجه االحتجاج ا نبني معناها فنقول] ١: احلجرات[ يدي اهللا ورسوله

 من التقدمي وهو حبسب األصل متعد إىل -بضم التاء-) ال تقدموا( :قوله تعاىل
زلة الالزم فيكون مبعىن تتقدموا  ـ وقد ينـزل على خالف األصل من،املفعول بنفسه

 فإن قدم تأيت مبعىن تقدم كبني فإنه متعد والزم ،لى هذا هو الزم ع:من التقدم، وقيل
مبعىن تبني، فيحتمل أن يراد به يف اآلية املتعدي وحذف املفعول ليذهب الوهم إىل 

 وحينئذ ال ميكن أن نقدر شيئًا خبصوصه ألنه ترجيح بال مرجح فنقدر ،كل ما ميكن
زلة الالزم ـزالً منـيكون الزما أو منأمرا عاما ألنه أفيد مع االختصار، وحيتمل أن 
 يفعل اإلعطاء : فالن يعطي ومينع أي:ويكون املعىن ال تفعلوا التقدمي على حد قوهلم

 : واملنع، ورجح االحتمال األول يف الكشاف وحواشيه بأمرين
األبلغ مع الفائدة التامة للعموم واستعماله على أعرف وأنه األوجه ) األول(
 . اللغتني

أن املقصود من اآلية كما سيأيت النهي عن خمالفة الكتاب والسنة ) اينوالث(
 .  وهو أقوى يف الذم من صدورها عنه كيفما اتفقٍدصقَِب لُيفْعوالتعدي يفيد أن ذلك 

 : ورجح املعىن الثاين بأمرين
 النهي عن أصل التقدمي على الرسول بقطع النظر عما يقدم :أن القصد) األول(
 . بني يديه
 على حذف إحدى -بفتح التاء-موافقته لقراءة يعقوب ال تقدموا ) الثاين(
 ). ال تتقدموا:أي(التائني 

بني يدي اهللا : يف قوله تعاىل) أحدمها: (مث إن هذا التركيب فيه جمازان
فإن حقيقته ما بني العضوين املخصوصني فتجوز بلفظ اليدين عن اجلهتني  ورسوله

ال لعالقة ااورة فهو جماز مرسل، مث لـما كان هذا املعىن املقابلتني لليمني والشم



اس العقولنرب١٥٠ 

زه عن املكان واجلهة وغري مراد بالنسبة إىل ـمستحيالً بالنسبة إىل اهللا تعاىل ألنه من
 ألن املراد من اآلية ال تقطعوا أمرا قبل أن حيكما به كان يف التركيب ،الرسول 

شبه هيئة من : ة التمثيلية وتقريرها أن يقالجمازا آخر على طريق االستعارة التصرحيي
يقطع يف احلكم بال اقتداء وال متابعة هللا يف كتابه ولرسوله يف سنته يئة من تقدم أمام 

 أو هيئة خادم تقدم أمام سيده يف سريه، جبامع أن كالً هيئة مستهجنة ،النيب 
 وإن كانت ، تلزم متابعتهمنتزعة من متعدد وهي هنا هيئة اإلقدام على عدم املتابعة ملن

يف املشبه معنوية ويف املشبه به حسية مث استعري اللفظ املركب الدال على هيئة املشبه 
 . به هليئة املشبه على طريق االستعارة التصرحيية التمثيلية

وال خيفى ما يف تصوير خمالفتهم هللا ولرسوله بصورة احملس من اهلجنة 
القول بالقياس تقدمي بني يدي اهللا ورسوله :  يقالووجه االحتجاج ا أن. والشناعة

الكربى ) أما(وكل تقدمي بني يدي اهللا ورسوله منهي عنه فالقول بالقياس منهي عنه، 
الصغرى فوجهها أن القول بالقياس قول بغري ما قاله اهللا ) وأما (،فدليلها اآلية

 . ورسوله فيكون تقدميا
 .]٤٩: املائدة[ ينهم مبا أنزل اهللاوأن احكم ب : قوله تعاىل) ومنها(
 ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون : قوله تعاىل) ومنها(
]ما أن احلكم بالقياس حكم بغري ما أنزل اهللا وكل ] ٤٧: املائدة ووجه االحتجاج

 الكربى فدليلها) أما. (حكم بغري ما أنزل اهللا منهي عنه فاحلكم بالقياس منهي عنه
الصغرى فوجهها أن حكم القياس غري منصوص ) وأما. (اآليتان منطوقًا ومفهوما

ما فرطنا يف الكتاب من  : قوله تعاىل) ومنها. (عليه فلم يكن مما أنزل اهللا تعاىل
  : ، وقوله تعاىل]٨٩: النحل[ تبيانا لكل شيء: ، وقوله تعاىل]٣٨: األنعام[ شيء
  كتاب مبنيوال رطب وال يابس إال يف ]على قراءة الرفع ووجه ] ٥٩: األنعام

االحتجاج ا أا دلت على أن الكتاب قد اشتمل على مجيع األحكام وإذا كان 
 فإن كان ،كذلك فاحلكم الثابت بالقياس إما أن يكون موافقًا ملا يف الكتاب أوالً

 القياس :لدليل هكذاموافقًا كان القياس عبثًا وإن مل يكن موافقًا كان باطالً فينتظم ا
إما أن يكون عبثًا وإما أن يكون باطالً وكلما كان ذلك ال يكون حجة وال يتعبد 

 ،الصغرى فوجه العناد فيها اآليات) أما (،به فالقياس ال يكون حجة وال يتعبد به



 ١٥١ نرباس العقول

 . الكربى فواضحة) وأما(
ا كان لو كان القياس حجة مل: ولنا أن نقرر االحتجاج بطريقة أخرى هكذا

 لكن التايل باطل فاملقدم مثله فيثبت أنه ليس ،الكتاب مشتمالً على مجيع األحكام
 . حجة

 . بطالن التايل فدليله اآليات) أما(
املالزمة فوجهها أنه يلزم من كونه حجة االحتياج إليه يف أحكام ) وأما(

 . ليست منصوصة يف الكتاب فلم يكن الكتاب مشتمالً على مجيع األحكام
وقوله ، ]٣٦: اإلسراء[ وال تقف ما ليس لك به علم : قوله تعاىل) ومنها(
وإن  :وقوله تعاىل، ]٣٣: األعراف[ وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون :تعاىل

ووجه االحتجاج ا أن مقتضى القياس ] ٢٨: النجم[ الظن ال يغين من احلق شيئًا
 منهي عن اتباعه وال يغين من احلق وهو حكم الفرع مظنون ال معلوم وكل مظنون

 . شيئًا
فمقتضى القياس منهي عن اتباعه وال يغين من احلق شيئًا وهذا يستلزم املطلوب 

الكربى فدليلها ) وأما (،الصغرى فواضحة) أما. (وهو عدم تعبدنا بالقياس مسعا
ا أمرنا بالقياس مل عن اآلية األوىل واآلية الثانية أن اهللا ملَّ) واجلواب (،اآليات السابقة

يكن القول به تقدميا بني يدي اهللا ورسوله ومل يكن احلكم به حكما بغري ما أنزل اهللا 
 . فالصغرى يف الدليلني ممنوعة

عن اآليات الثالثة والرابعة واخلامسة أن املراد من اشتمال الكتاب ) واجلواب(
ليس القياس عبثًا ألن اهللا على مجيع األحكام أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة ف

 وال ميكن أن يراد باشتماله عليها مباشرة من غري واسطة ،شرعه من مجلة الوسائط
للقطع خبلو ظاهره عن أكثر األحكام، على أنا نسلم أن املراد بالكتاب يف اآليتني 

 . الثالثة والرابعة القرآن الكرمي، بل املراد به اللوح احملفوظ
 السادسة والسابعة والثامنة أن اتباع الظن املنهي عنه عن اآليات) واجلواب(

 إمنا هو الظن يف مقام ميكن الوصول فيه إىل اليقني أو ،والذي ال يغين من احلق شيئًا
 كعقائد التوحيد دون مطلق الظن وإال انتقض ،يف مقام يطلب فيه الوصول إىل اليقني

 .  ذلك جاز العملُ ا باإلمجاعبدالالت الكتاب والسنة على األحكام فإا ظنية ومع



اس العقولنرب١٥٢ 

واعلم أن صاحب املنهاج تبعا لإلمام يف احملصول أجاب عن هذه اآليات 
 ). احلكم مقطوع والظن يف طريقه: (جبواب واحد وهو قوله

 . واعترض عليه الشراح بأنه إمنا يصح جوابا عن اآليات الثالثة األخرية فقط
املشهور : ال يصلح نوضح معناه فنقولوقبل أن نبني هل يصلح جوابا للكل أو 

 والظن :أن املراد باحلكم املقطوع به هو وجوب العمل مبقتضى القياس واملراد بقوله
يف طريقه أن الظن وقع يف أطراف القضايا اليت تركب منها القياس العقلي القطعي 

ياس حكم الفرع الذي ثبت بالق: وتقرير هذا القياس أن يقال. الذي أثبت هذا احلكم
الصغرى ) أما (،مظنون وكل مظنون جيب العمل به فحكم الفرع جيب العمل به

 فهذا القياس قطعي املقدمات والظن وقع ،الكربى فدليلها اإلمجاع) وأما (،فوجدانية
 . حمموالً يف الصغرى وموضوعا يف الكربى فال يؤثر يف قطعية النسبة يف املقدمتني

)ا لالستدالل  على هذا التقرير ا:)فإن قلتملشهور ال يصلح هذا اجلواب رد
باآليات الثالث األخرية أيضا ألنه يتضمن االعتراف بأن حكم القياس مظنون واهللا 

 . إخل اآليات] ٣٦: اإلسراء[وال تقف ما ليس لك به علم : تعاىل يقول
)إذا ثبت أن العمل بالظنون واجب باإلمجاع وجب ختصيص اآليات :)قلت 
اليت فيها النهي عن اتباع الظن مبا إذا أمكن الوصول إىل العلم كما قررناه املتقدمة 
 . سابقًا

أن املراد باحلكم املقطوع به هو : وأنا أقول وأرجو أن يكون حائزا للقبول
حكم الفرع الذي ثبت بالقياس األصويل وأن املراد بطريقة املظنون هو نفس القياس 

ح، وذا التقرير يكون اجلواب صاحلًا للرد الشرعي فإنه طريق ظين كما هو واض
على االستدالل باآليات األخرية السابقة بوضوح من غري حاجة إىل التأويل السابق 

 . يف التقرير األول
)ا به مع أن دليله ظين ) فإن قلتكيف يعقل أن يكون حكم الفرع مقطوع

  ؟والطريق املظنون ال يوصل إىل القطع وذلك من البداهة مبكان
)ال شك أن هذا السؤال الذي خيطر يف البال بأدىن التفات حيمل الناظر :)قلت 

يف تقرير هذا اجلواب مبا قلناه على أن يكون ذلك لديه موضع التعجب واالستغراب 
 . بل رمبا حكم عليه يف بادئ النظر بأنه خرافة



 ١٥٣ نرباس العقول

 ولكن من تأمل فيه حق التأمل ودقق النظر فيه مع لطف يف القرحية وجده
من : وها أنا أوضحه حبيث ال ميتري يف صحته اثنان فأقول. تقريرا سديدا بديعا

املعلوم أن اإلمجاع انعقد على أن اهللا سبحانه وتعاىل كلف اخللق مبا وصلت إليه 
 لشروط  وعلى أن املكلف إذا عمل مبا ظنه أي جمتهد مستوٍف،أنظار األئمة اتهدين

 . كليفاالجتهاد فقد خرج عن عهدة الت
إذا تقرر هذا فاعلم أنا إن جرينا على أن كل جمتهد مصيب وأن حكم اهللا 
يتعدد بتعدد ظنون اتهدين اتضح أن مجيع األحكام العملية الفرعية اليت استنبطها 
األئمة اتهدون من األدلة السمعية سواء القياس وغريه مقطوع بأا أحكام من اهللا 

تهد يصيب وخيطئ وأن حكم اهللا يف املسألة واحد تعاىل، وإن جرينا على أن ا
فجميع األحكام العملية املذكورة مقطوع بأا أحكام من اهللا خترج املكلف الذي 

 . عمل ا عن عهدة التكليف قطعا
فاحلكم الذي ثبت لدى اتهد بالقياس الظين كاحلكم الذي أثبته النص 

 خمرج ملن عمل به من املكلفني عن عهدة بالداللة الظنية، مقطوع بأنه حكم من اهللا
 وال يترتب على اخلالف يف تصويب مجيع اتهدين أو ،التكليف على أي حال

 فعلى القول األول ثواب اتهدين واحد وعلى ،تصويب واحد فقط إال زيادة الثواب
 . القول الثاين املصيب له أجران واملخطئ له أجر واحد

)بأنه حكم اهللا مع أن الدليل املوصل إليه ظين؟  من أين جاء ال:)فإن قلت قطع 
)جاء من اإلمجاع السابق:)قلت  . 
)إذن فدليل احلكم اإلمجاع ال القياس وال غريه من األدلة السمعية:)فإن قلت  . 
)إن اإلمجاع مشروط بالوصول إىل احلكم بالدليل الظين فيكون تصوير :)قلت 

ن احلكم املظنون للمجتهد املستنبط من الدليل  أمجعت األمة على أ:احلالة هكذا
السمعي الظين حكم اهللا قطعا للمجتهد وملن يقلده، وأظن أن هذا املقدار كاف يف 

 . حكمنا بأن حكم الفرع مقطوع بأنه حكم اهللا واهللا أعلم
هذا ما يتعلق بتوضيح هذا اجلواب، وأما أنه هل يصلح جوابا جلميع اآليات أو 

نكتفي بذكر عبارة احملصول يف تقريرهلبعضها فنحن  . 
يتضح أنه صاحل للجواب عن مجيع اآليات بوضوح تام خالفًا ملا أمجع ) ومنها(



اس العقولنرب١٥٤ 

التمسك باآليات فاجلواب أن الداللة ) أما: ( ما نصه-رمحه اهللا-عليه الشراح، قال 
ملا دلت على وجوب العمل ذا الظن صار كأن اهللا قال مهما ظننت أن هذه 

صورة تشبه تلك الصورة يف علة احلكم فاعلم قطعا أنك مكلف بذلك احلكم ال
  .هـ.ا. وحينئذ يكون احلكم معلوما ال منظنونا البتة

فاحلكم إذا كان مقطوعا به باإلمجاع سواء كان هو احلكم الثابت بالقياس 
 بني كما قررنا أو وجوب العمل به كما هو املشهور مل يكن القول بالقياس تقدميا

 ومل يكن احلكم الثابت به حكما بغري ما أنزل اهللا ومل يكن القياس ،يدي اهللا ورسوله
 .عبثًا فال يكون الكتاب مشتمالً على مجيع األحكام بال واسطة واهللا أعلم



 ١٥٥ اس العقولنرب

 الشبهة الثانية من السنة
تعمل هذه األمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة ((: احتجوا بقوله 

 ووجه االحتجاج به أن املقصود منه تعمل )١())بالقياس؛ فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا
األمة مرة بالكتاب إذا وجدوا، ومرة بالسنة إذا مل يوجد كتاب، ومرة بالقياس إذا مل 

ال سنة؛ فإذا فعلوا ذلك أي عملوا بالقياس إذا مل يوجد كتاب وال يوجد كتاب و
سنة فقد ضلوا، وهذا التوجيه متعني عندهم ليكون داالً على مقصودهم من عدم 

 تعمل هذه األمة زمنا بالكتاب :االحتجاج بالقياس خبالف ما إذا فهم احلديث هكذا
غري نسخ وال ختصيص، وحده، وزمنا بالسنة وحدها، ولو مع وجود الكتاب من 

 فإنه ال يدل على مقصودهم ألنَّ هذه احلالة ،ومرة بالقياس وحده ولو مع وجودمها
العمل بالقياس ضالل : وتقرير هذه الشبهة على توجيههم أن تقول. ضالل باإلمجاع

) أما (،وكل ضالل ليس مشروعا فضالً عن الوجوب فالعمل بالقياس ليس مشروعا
 . ها احلديث السابقلالصغرى فدلي) أماو (،الكربى فمسلمة

 : من وجوه) واجلواب(
أن هذا احلديث رواه ابن حزم يف رسالته الكربى، عن أيب هريرة وال ) األول(

تقوم مبثله حجة ألن يف بعض رواته من كذبه ابن معني وترك أبو حامت حديثه وقال 
وقال .  فيحدث به ليس هو عندي ممن يكذب وإمنا كان يوضع له احلديث:أبو زرعة

واحلديث املشار إليه ال تقوم مبثله احلجة ألن راويه جبارة بن املفلس : ابن السبكي
 . -رمحه اهللا تعاىل-وهو ضعيف إخل، ما قاله 

أنا إذا سلمنا صحة هذا احلديث فال نسلم أن معناه ما سبق من ) الثاين(
قلناه ثانيا فال يدل على  بل جيوز أن حيمل على ما ،االحتمال الدال على مقصودهم
 . أن العمل بالقياس وحده ضالل

أن هذا احلديث على تسليم صحته وأن املراد منه ما قرروه معارض ) الثالث(
حبديث معاذ وغريه من األحاديث الدالة على أن القياس حجة فيجب التوفيق بأن 

 . حيمل ذم القياس الفاسد واألمر به على الصحيح واهللا أعلم
                                     

 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ١(



نرباس العقول١٥٦ 

  الثالثة إمجاع الصحابةالشبهة
وقع : احتجوا أيضا على عدم حجية القياس بإمجاع الصحابة وتقريره أن يقال
 وكما ،ذم العمل بالقياس من بعض الصحابة ومل حيصل من الباقي إنكار على ذلك

كان كذلك فهو جممع على إنكاره وترك العمل به وعلى أن اهللا مل يتعبدنا به فالقياس 
الصغرى فدليلها ما ذكرناه سابقًا من ) أما( مبقتضاه وهو املطلوب، مل نتعبد بالعمل

باقي مقدماته فيعلم تقريرها من تقرير ) وأما(الروايات عن بعض الصحابة يف ذمه، 
 . اإلمجاع السابق على احلجية

أن هذا اإلمجاع معارض باإلمجاع السابق على احلجية فيجب ) واجلواب(
هذا اإلمجاع على القياس الفاسد واإلمجاع السابق على التوفيق بينهما بأن حيمل 
 . القياس الصحيح واهللا أعلم

 الشبة الرابعة إمجاع العترة
على إنكار القياس )  آل البيت:أي(احتجوا أيضا على ذلك بإمجاع العترة 

وقالوا كما نعلم بالضرورة أن مذهب الشافعي وأيب حنيفة ومالك القول بالقياس 
 أن مذهب أهل البيت كالصادق والباقر إنكار القياس، وإذا ثبت أن نعلم بالضرورة

 . آل البيت أمجعوا على إنكار القياس ثبت أنه ال جيوز العمل به ألن إمجاعهم حجة
أنا ال نسلم أم أمجعوا على إنكار القياس وروايات اإلمامية عنهم ) واجلواب(

 على أنه على تقدير حصول ،باإلنكار معارضة بروايات الزيدية عنهم بالعمل به
 . إمجاعهم على ذلك ال نسلم أنه حجة كما سبق تقريره يف باب اإلمجاع واهللا أعلم

واعلم أنه ملا كان املقصود من معارضة روايات الزيدية لروايات اإلمامية إبطال 
دعواهم حصول اإلمجاع من العترة على إنكار القياس ومل يسبق أننا استدللنا 

 العلم بالقياس على رواية الزيدية، اقتصر صاحب املنهاج على ذكر بإمجاعهم على
املعارضة ومل يقل كما قال يف سابقه فيجب التوفيق خبالف اإلمجاع السابق واهللا 

 . أعلم



 ١٥٧ اس العقولنرب

 الشبهة اخلامسة من املعقول
 : وتقريرها من وجهني

و أن القياس يؤدي إىل اخلالف واملنازعة وكلما كان كذلك فه) األولالوجه (
الصغرى فبياا أن مبىن القياس على أمارات ) أما (،منهي عنه فالقياس منهي عنه

ختتلف باختالف األنظار فال حمالة يقع فيه اخلالف واالستقراء دل على وقوعه، 
واجلواب  ]٤٦: األنفال[ وال تنازعوا فتفشلوا: الكربى فدليلها قوله تعاىل) وأما(

 . روب كذا يف املنهاجأن اآلية وردت يف اآلراء واحل
ولعل املراد باالختالف يف اآلراء ) فتفشلوا: (والقرينة على ذلك قوله تعاىل

االختالف يف سياسة األمة ويف إدارة شئوا، وأما االختالف يف احلروب فواضح، 
وال شك أن االختالف يف هذين األمرين مدعاة للفشل وجملبة الضمحالل األمة وإذا 

 فيما ذكر فليس التنازع املنهي عنه فيها الختالف يف األحكام كانت اآلية وردت
اختالف ((:  ألن االختالف فيها جائز بل هو رمحة لألمة احملمدية لقوله ؛الشرعية
وذلك يدل على أن هذا . روي عن النيب :  قال اخلطايب والبيهقي)١())أميت رمحة

 . احلديث له أصل
اختالف ((:  من حديث ابن عباس بلفظوقال زين العراقي وأسنده يف املدخل

واعلم أن هذا احلديث : وقال ابن السبكي.  وإسناده ضعيف)٢())أصحايب لكم رمحة
غري معروف يف كتب احلديث ومل أقف له على سند وال رأيت أحدا من احلفاظ 
ذكره إال البيهقي يف رسالته إىل الشيخ العميد عميد امللك بسبب األشعري، وقد 

 روي :فظ ابن عساكر يف التبيني إال أن البيهقي مل يذكر له إسنادا بل قالساقها احلا
 واألقرب عندي أن املراد من احلديث ،مث أطال السبكي يف بيان معناه. عن النيب 

ما أراده منه البيضاوي وأردناه يف تقرير اجلواب سابقًا فإن وجه الرمحة فيه واضح 
 . واهللا أعلم

إن هذا الدليل قائم بعينه يف األدلة : هذه الشبهة بقولهوأجاب يف احملصول عن 
                                     

 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ١(
 . املعتمدةمل أجده يف الكتب)٢(
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:  ولو قال،هـ.ا. العقلية فما هو جواب هلم فيها فهو جواب لنا يف القياس الشرعي
إن هذا الدليل بعينه قائم يف االجتهاد يف استنباط األحكام من النصوص فإنه مؤد إىل 

 . س مبا حنن فيه واهللا أعلماخلالف أيضا فما هو جوام عنه فهو جوابنا لكان أم
)ما وجه اعتبار هذا الدليل معقوالً مع أن كرباه قد استدل عليها :)فإن قلت 

 . تنييباآلية الشريفة وقد تقرر أن الدليل العقلي ال بد أن تكون مقدمتاه عقل
)ليس املراد بكونه دليالً معقوالً أنه من األدلة العقلية الصرفة بل املراد :)قلت 
دم التعبد بالقياس وإبطال كونه حجة معقول املعىن؛ ألن فيه من املفاسد وهي أن ع

كونه يؤدي إىل املنازعة والفشل ما يدل على أن احلكيم اخلبري ال يتعبدنا به ولكون 
 . وجه الداللة فيه كذلك مل جيعلوه من أدلة الكتاب كاآليات السابقة

 للكربى وإمنا ذكرت للتنبيه أنه دليل عقلي واآلية مل تذكر دليالً) ال يقال(
يبعد ) ألنا نقول. (تها ودليل الكربى يف الواقع أن التنازع قبيح يف ذ،واإلرشاد فقط

 . أن هذا الدليل ملن أجاز التعبد به عقالً ومنعه مسعا) أحدمها: (هذا أمران
أن شراح املنهاج واإلمام يف احملصول قرروا الدليل كما قررناه جبعل ) الثاين(

 وهذه دليلها النقل فقط واهللا ،وكلما كان كذلك فهو منهي عنه: الكربى هكذا
 . أعلم

أعتقت ساملًا لسواده فقيسوا عليه : من املعقول أنه لو قال الرجل) الوجه الثاين(
 . سائر العبيد السود مل يعتق غريه من السود فمن باب أوىل إذا مل يأمر بالقياس

 مث قال فقيسوا عليه فال نزاع يف جواز القياس واجلواب أن اهللا إذا أمر حبكم
فظهر الفرق بني الصورتني، والسبب فيه أن حقوق العباد مبنية على الشح لكثرة 

 . حاجام وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وأما حقوق اهللا فمبنية على املساحمة
)مقتضى ما قررت أن هذه األدلة والشبه إمنا هي للقائلني جبواز:)فإن قلت  

التعبد بالقياس عقالً ومنعه مسعا مع أن صاحب املنهاج ذكر هذه األدلة ما عدا الوجه 
ام اآليت واعترب اجلميع حججا ملنكري القياس ظَّ وزاد عليها دليل الن،الثاين من املعقول

له من أحاله كالشيعة والنظام فهل يرى أن هذه  مطلقًا، وقد ذكر من مجلة املنكرين
 . منكرين مجيعا حىت احمليلني منهمالوجوه حجج لل

)ا :)قلتالواقع أن هذه الوجوه حجج ملن أجاز التعبد بالقياس عقالً ومنعه مسع 
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 : له أمران كما قررناه ويدل
فهذا كله : أن اإلمام يف احملصول قال بعد أن ذكر هذه احلجج ما نصه) األول(

 .  كالم من ال مينع القياس عقالً
 هذه األدلة ال تصلح إلثبات اإلحالة العقلية ألا أدلة مسعية أن) األمر الثاين(

واجلواب عن صاحب املنهاج أنه ذكر . حىت ما مسوه معقوالً كما علمت وجه تقريره
األقوال املخالفة مجلة وأتبعها بذكر األدلة مجلة اعتمادا على فهم القارئ لتوزيع 

 فرقة واحدة اكتفي بدليل النظام املثبت  وملا اعترب الشيعة والنظام،األدلة على األقوال
لإلحالة يف زعمه ومل يذكر شبهة الشيعة يف إحالته مطلقًا، وسيأيت تفصيل اجلميع 

 . واهللا أعلم
)وزين:)فإن قلتا اله   ذكرت من ضمن شبه املانعني للتعبد بالقياس مسع

 نسبوا إليهم اإلحالة  ومثل هذا اإلمجاع إمنا حيتج به الشيعة وقد،عقالً إمجاع العترة
    . العقلية

)ذا اإلمجاع غري الشيعة من الفرق اليت أجازت التعبد :)قلت ال مانع أن حيتج 
 مثل ،به عقالً ومنعته مسعا بل ال مانع من أن حيتج به وبغريه من األدلة السمعية
قالً كان الشيعة الذين ادعوا إحالته عقالً على سبيل التقوية ألنه مىت كان حماالً ع

 . ممنوعا مسعا واهللا أعلم
)ميكن تقرير هذه األدلة على وجه يثبت اإلحالة العقلية بأن يقال:)فإن قلت  :

إذا ثبت أن القياس منهي عنه استحال أن يكون مأمورا به وإال لزم أن يكون الشارع 
 . آمرا ناهيا لشيء واحد يف آٍن واحد وهو حمال عقالً

)هذا يف هذه األدلة للزم استحالة أن يكون كل منهي عنه  لو صح مثل :)قلت
 واملأمور به بالعكس مع أن ذلك ال يقول به عاقل على ،باألدلة السمعية مأمورا به

إطالقه ألنه يتوقف على أن األمر والنهي متعلقان بشيء واحد يف آن واحد، ومكان 
وت ليس ألحدمها واحد من غري نسخ وال ختصيص ألحدمها ومها مستويان يف الثب

 فإذا حتققت هذه األمور فال نزاع يف أنه تكليف حمال ال جيوز ،مرجح على اآلخر
وأيضا لو كانت هذه . باإلمجاع، ودون إثباا يف أحد األدلة السابقة خرط القتاد

األدلة للمحيل عقالً مل يبق للمجيز له عقالً واملانع له مسعا دليل بل جيب أن يتحد 
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 .  قائل بذلك كما علمت يف تقرير املذاهب واهللا أعلموال. القوالن
  أحال التعبد بالقياسن مُهبُش

قد علمت أن بعض األصوليني اعترب هؤالء الذين أحالوا التعبد بالقياس فرقة 
واحدة وبعضهم جعلهم فرقًا متعددة، وعلمت أن السر يف ذلك هو اختالف شبههم 

ر ما وقفنا عليه من هذه الشبه وندحضها حىت  وحنن نذك،ومآخذهم يف وجه اإلحالة
 النظام حامل لواء هذه البدعة وهي هال يبقى هلا أثر إن شاء اهللا تعاىل ونبتدئ بشب

احتج النظام بأن شريعتنا : تؤدي كما علمت إىل إحالته يف شريعتنا خاصة فنقول
ذلك يستحيل  وما كان ك،مدارها على اجلمع بني املختلفات والتفرقة بني املتماثالت

أن يتعبدنا الشارع فيها بالقياس فشريعتنا يستحيل أن يتعبدنا الشارع فيها بالقياس، 
الكربى فوجهها أن مدارها القياس على اجلمع بني املتماثالت والتفريق بني ) أما(

املختلفات فلو تعبدنا به يف شريعتنا لزم اجلمع بني املتناقضني، وخالصة هذا الوجه أن 
قياس أن املتماثلني ينبغي أن يتحدا حكما واملختلفني ينبغي أن خيتلفا مقتضى ال
 .حكما

واحلال اليت عليها الشريعة تناقض ذلك فإن املتماثلني يفترقان يف احلكم 
واملختلفني يتفقان يف احلكم، وبعبارة أخرى القياس يقتضي أن تكون األحكام 

الصغرى فبياا من ) وأما (،لكالشرعية معقولة املعىن وأحكام شريعتنا ليست كذ
  :حال الشريعة يف الواقع ولنذكر صورا من ذلك

جعل بعض األزمنة واألمكنة أشرف من بعض مع استواء الكل يف ) األوىل(
، وفضل الكعبة على ]٣: القدر[ليلة القدر خري من ألف شهر: احلقيقة قال تعاىل

 . سائر البقاع
 . لرباعية دون الثنائيةشرع لنا قصر الصالة ا) الثانية(
أسقط الصالة والصوم عن احلائض مث أوجب عليها قضاء الصوم دون ) الثالثة(

 . الصالة مع أن الصالة أعظم قدرا من الصوم
جعل احلرة الواحدة القبيحة الشوهاء حتصن واملائة من اجلواري ) الرابعة(

 . احلسان ال حيصن
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الشوهاء مع أا ال تفنت الرجل الشبان حرم النظر إىل شعر العجوز ) اخلامسة(
 . ألبتة، وأباح النظر إىل حماسن األمة احلسناء مع أا تفنت الشيخ اهلرم

 . قطع سارق القليل دون غاصب الكثري) السادسة(
 . ذف بالكفراجلد القاذف بالزنا دون الق) السابعة(
ال أربعة مع أنه  ومل يقبل يف الزنا إ،قبل يف القتل والكفر شاهدين) الثامنة(
 . دوما

 . جلد قاذف احلر الفاجر دون قاذف العبد العفيف) التاسعة(
أوجب على الصبية املتوىف عنها زوجها العدة وفرق يف العدة بني ) العاشرة(

 . املوت والطالق مع أن حال الرحم ال خيتلف فيهما
خر إذا خرج الريح من موضع يكون فرض طهوره موضعا آ) احلادية عشرة(

 . مع أن غسل ذلك املكان أوىل
فرض الغسل من املين مع أن غريه مما خيرج من السبيلني أننت ) الثانية عشرة(

 . منه
جعل التراب طهورا كاملاء مع أن التراب ال ينظف بل يزيد يف ) الثالثة عشرة(

 . تشويه الوجه
 . سوى بني القتل عمدا والقتل خطأ يف وجوب الضمان) الرابعة عشرة(
سوى يف إجياب الكفارة بني قتل النفس والوطء يف رمضان ) اخلامسة عشرة(

 . والظهار مع االختالف
 . سوى بني الردة والزنا يف إجياب القتل) السادسة عشرة(

هذا ما وقفت عليه من الصور اليت ذكرها النظام، ومما ينبغي أن يتنبه له أن 
األخرية من التفريق بني املتماثالت، وأما مجيع هذه الصور ما عدا الصور األربعة 
 . األربعة األخرية فمن اجلمع بني املختلفات

  :هذا وميكن أن تقرر شبهة النظام بطرق أخرى
ن القياس مداره على اجلمع بني املتماثالت والتفريق بني إ :أن يقال) منها(
عتنا فالقياس  وكل ما كان كذلك يستحيل أن يتعبدنا الشارع به يف شري،املختلفات

 . يستحيل أن يتعبدنا الشارع به يف شريعتنا
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لو تعبدنا الشارع بالقياس يف شريعتنا ملا مجع فيها بني : أن يقال) ومنها(
 لكن التايل باطل فبطل املقدم وثبت نقيضه وهو ،املختلفات وفرق بني املتماثالت

 . املطلوب
ثالت وما كان كذلك الشارع مجع بني املختلفات وفرق بني املتما) ومنها(

يستحيل أن يتعبدنا بالقياس فالشارع يستحيل أن يتعبدنا بالقياس، وال خيفى عليك 
 . وجه املقدمات املركب منها هذه األقيسة

أن ما ادعاه النظام من أن مدار الشريعة على اجلمع بني املختلفات ) واجلواب(
ذلك بأن تكون مجيع والتفريق بني املتماثالت إن كان مراده أن كل الشريعة ك

 فالصغرى ممنوعة منعا ظاهرا فإن ما ذكره من ،األحكام الشرعية غري معقولة املعىن
وإن . الصور على تسليم أا غري معقولة املعىن نادرة بالنسبة لباقي األحكام الشرعية

كان مراده أن بعض األحكام غري معقولة املعىن كالصور اليت ذكرها فالكربى ممنوعة 
 ال ندعي أن الشارع تعبدنا بالقياس يف شريعتنا مطلقًا بل إذا عرف املعىن وفهمنا ألنا

ما شرع احلكم ألجله وذلك يف الشريعة أكثر من أن حيصر ال ينكره إال معاند أو 
 .  زنديق

)قد أشرت يف جوابك إىل أن هذه الصور اليت أوردها النظام ميكن :)فإن قلت 
 فهل تستطيع أن تبني ذلك مع التوفيق بينه وبني ما ،أن يكون فيها معىن للمشروعية

  ؟ادعاه النظام من أا صور متخالفة مع احتاد احلكم ومتماثلة مع اختالف احلكم
)نعم وقبل أن نبني سر املشروعية يف هذه الصور نوضح معىن التماثل :)قلت 

 يف العوارض، أصل معىن املتماثلني ما احتدا يف احلقيقة واختلفا: والتخالف فنقول
ومعىن املتخالفني ما اختلفا يف احلقيقة، وليس مراد النظام باملتماثلني واملتخالفني ما 
ذكرناه بل أراد باملتماثلني ما اشتركا يف وصف يصح أن يكون مناط احلكم 

 . وباملتخالفني غري ذلك
إذا علمت ذلك فاعلم أن الصور اليت حكم النظام بأا متماثلة أو متخالفة 

وز أن يكون ما ظنه فيها جامعا ليس هو اجلامع املقتضي للحكم أو وجد له يف جي
 وأن يكون ما ظنه فارقًا بني املتخالفني ليس بفارق مؤثر ،الصورة األخرى معارض

 . يف عدم احلكم
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ومن نظر يف الشريعة اإلسالمية وقلبه مفعم باإلميان واإلخالص ظهر له من 
 فيزداد اطمئنانا وإميانا باحلكيم ،ليه من التوجه والقبولاألسرار بقدر ما أفاض اهللا ع

اخلبري خبالف من نظر فيها بعني العناد والزندقة فإنه يزداد ما على قلبه من االنطماس 
وها حنن نبني ما يف هذه الصور من . ويكون بصره وبصريته دائما يف انعكاس

 ،صلنا إليه من أنفسنا يف البعضاألسرار واملعاين املقتضية لشرع أحكامها حبسب ما و
أما تفضيل بعض األزمنة واألمكنة على : ونقلنا عن غرينا يف البعض اآلخر فنقول

بعض مع استواء الكل يف احلقيقة فلوجود املقتضي لذلك يف البعض دون البعض 
اآلخر؛ إذ ليس املعىن املقتضي للتفضيل هو حقيقة الزمان واملكان بل هو ما وقع ويقع 

 ليلة -فمثالً-تلك األزمنة واألمكنة من األمور اجلليلة اليت مل توجد يف غريها يف 
زول املالئكة والروح فيها بإذن ـالقدر نزل فيها القرآن الكرمي وجعلت ميعادا لن

 حتمل ما تفضل اهللا به على اخلالئق من النعم والرمحات فكانت العبادة فيها ،رم
 . وفرأفضل حىت يكون حظ العبد فيها أ

ويوم عرفة اختص بأن يقف فيه اجلم الغفري من اخلالئق متجردين ملبني 
مقبلني، ومكة فضلت ألن فيها البيت احلرام واملشاعر العظام، واملدينة ألا اليت هاجر 
إليها سيد اخللق وأهلها أول من بايعه ونصره ويف النهاية ضمت جسده الشريف، 

ى الذي هو أول القبلتني وجممع األنبياء واملكان وبيت املقدس ألن فيها املسجد األقص
 .  إليه وعرج منه إىل املأل األعلىالذي أسري بالنيب 

قصر الصالة الرباعية دون الثنائية فلقيام الفارق بينهما إذ ليس املعىن ) وأما(
 بل هذه الرخصة إمنا شرعت ختفيفًا على املسافر ،املقتضي للقصر جمرد كوا صالة

ج للتخفيف إمنا هو العدد الكثري املانع للمسافر من قضاء مصاحله كالرباعية واحملتا
 على أا لو قصرت لعادت إىل ركعة وذلك ليس له نظري ،دون العدد القليل كالثنائية
مشروعية قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ) وأما. (يف أصل مشروعية الصالة

صوم حىت تكون الصالة لكوا أفضل وأوىل فليست العلة يف ذلك زيادة العناية بال
منه ذه العناية بل السر يف ذلك أن الصالة لتكررها حتصل يف مشروعية قضائها 
مشقة شديدة خبالف الصوم لعدم تكرره فرخص يف الصالة للحرج وبقي الصوم 

 . على األصل
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ون اعتبار الشارع اإلحصان باحلرة الواحدة ولو كانت قبيحة شوهاء د) وأما(
املائة من اإلماء احلسان وحترمي النظر أيضا إىل احلرة العجوز الشوهاء دون األمة 
احلسناء فليس السر يف ذلك القبح واحلسن يف جزئيات النساء، بل السر يف جعل 

 أن املقصد من اإلماء اخلدمة وهي ءاإلحصان وحترمي النظر خاصا باحلرائر دون اإلما
األمة معها مبتذلة ال مييلُ إليها حبسب الشأن إال من تستوجب التعرض للنظر وتكون 

كانت نفسه متيل إىل البهائم، وليس القصد منهن التزوج والنكاح ملا يترتب عليه من 
 وهلذا مل جيز التزوج بأمة الغري إال يف حال ،استرقاق الولد وقطع الصلة بينه وبني أبيه

إليهن ومل يعتد بنكاحهن يف من أجل ذلك أباح الشارع النظر . الضرورة القصوى
اإلحصان، خبالف احلرائر فإن معدات للتزوج ن ولنكاحهن وهن املقصودات 
للنسل إذ ال يترتب على نكاحهن استرقاق األوالد فكان ذلك داعيا إىل صون عن 
األجانب وعن التعرض للنظر إليهن دفعا للفتنة وحمافظة على األنساب، وكان 

به املعترب يف اإلحصان، مث إن الشارع إمنا اعترب يف شرعه ربط نكاحهن هو املعتد 
األحكام باجلنس وحبسب الشأن ومل يعترب آحاد الصور ضبطًا لألمور وعدم تشتيت 

 . األحكام وذلك منتهى احلكمة
قطع سارق القليل دون غاصب الكثري فلقيام الفرق الواضح إذ ليس ) وأما(

 بل السر فيه أنه أخذه خفية من ، الغري من غري حقالسر يف القطع هو جمرد أخذ مال
 يف وقت ليس للمال حارس وال مدافع فاقتضت حكمة اهللا البالغة :حرز مثله أي

شرع حد القطع ليكون زاجرا وقائما مقام صاحب املال وشرطة اإلمام يف حراسته، 
ملال وال شك أن هذا املعىن غري موجود يف الغصب ألنه يقع جهرة أمام صاحب ا

  .وحراس اإلمام فيمكن التحرز عنه يف العادة
جلد القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر مع أنه أعظم منه وقبول ) وأما(

شاهدين يف القتل والكفر دون الزنا مع أما أعظم منه فلقيام الفارق بينهما إذ ليس 
ر والقتل السر يف حد القذف كونه رماه بأمر حمرم شرعا حىت يكون القذف بالكف

أوىل ذا احلد بل املعىن يف اختصاص الرمي بالزىن ذا احلد أن الزنا قبيح تستقبحه 
النفوس بطبعها، ويلحق الشخص بسببه من العار والشنار مبقتضى العادة ما ال يلحقه 
بالقتل والكفر ولستر هذا القبيح بقدر اإلمكان احتاط الشارع يف إثباته على 
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 . شتراط أربعة شهود دون الكفر والقتلالشخص ألجل أن حيد با
إجياب العدة على الصبية املتوىف عنها زوجها فألن احلكمة يف شرع ) وأما(

العدة ليست قاصرة على التيقن من براءة الرحم بل ألن املتوىف عنها زوجها حيصل هلا 
ب وألهلها من التفجع على موته ما ال يتناسب مع معامل األفراح بتزوجها بغريه عق

موته، ومن نظر يف العادات املضطردة بني الناس وجد أن يف زواج البنت بعد وفاة 
زوجها حىت بعد انتهاء العدة بقليل من الصعوبة على أهل الزوج األول ما ال ينكره 
إال مثل النظام على أنه لو استثنيت الصغرية من وجوب العدة لوقع من االضطراب يف 

وج البنت باعتقاد أا صغرية مع أن رمحها مشغول ضبط الصغرى ما جيوز معه أن تز
 .فيحصل اختالط األنساب

فطردا للباب واحتياطًا للمحافظة على األنساب وجبت العدة حىت على املتيقن 
 . براءة رمحها

تفريقه بني عدة املوت والطالق فلقيام الفرق ألن صاحب النسب يف ) وأما(
 . ف املطلقحال املوت غري موجود فاحتيط له خبال

 إنه سوى بني املاء والتراب يف التطهري فال نسلم أن الشارع سوى :قوله) وأما(
 وحينئذ حنتاج إىل بيان ،بينهما يف ذلك، وإمنا جعل التراب بدالً عن املاء عند فقده

احلكمة يف مشروعية البدل عند فقد املاء وإىل بيان احلكمة يف كون هذا البدل هو 
 . خصوص التراب

احلكمة يف مشروعية البدل كما يؤخذ من الربهان إدامة الدربة يف : ولفنق
إقامة وظيفة الطهارة فإن األسفار كثرية الوقوع يف أطوار الناس وأعواز املاء فيها ليس 

 فلو أقام الرجل الصالة من غري طهارة وال بدل عنها لتمرنت نفسه على إقامة ،نادرا
وقد يفضي ذلك إىل ركون النفس ) ودا تتعودوالنفس ما ع(الصالة من غري طهارة 

إىل هواها وانصرافها عن مراسم التكليف، واحلكمة يف كون هذا البدل هو خصوص 
 : التراب عدة أمور

 . أنه عام ومتيسر احلصول جلميع الناس كاملاء) األول(
 . أنه العنصر الثاين الذي ضم إىل املاء يف تكوين أصل البشر) الثاين(
 كما ،ما فيه من اخلواص اليت جتعله متعينا يف مقاومة أمراض خمصوصة) الثالث(
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حققه األطباء اإلسالميون يف تعينه يف التطهري من النجاسة الكلبية وغري ذلك من 
 . األسرار اليت ال يعلمها إال مودعها وهو العليم اخلبري

العفة حىت جلد قاذف احلر الفاجر دون قاذف العبد فليس املعىن فيه هو ) وأما(
يكون قاذف العبد العفيف أحق ذا احلد؛ بل املعىن الذي اقتضى حد القذف ما 
علمت من أن الزنا مستقبح جدا يف العادات وأن العار الذي يلحق فاعله ال يستطيع 

 فلو ترك الناس يقذف بعضهم بعضا ،أن يبوء حبمله من كان عنده شيء من الشمم
 . لك إىل التقاتل والتهارج وغري ذلك من املفاسدذا األمر املستقبح ألدى ذ

مث ملَّا كان احلر من حيث هو حر أشرف من العبد من حيث هو عبد اختص 
زل يف العادات منـزلة البهائم، وقد ـذه املزية دون العبد الذي هو نازل القدر ومن

األفراد علمت فيما سبق أن شرع األحكام إمنا يالحظ فيه اجلنس وال ينظر فيه إىل 
 . الشاذة فال يضر وجود حر فاجر ال يستحق احملافظة على عرضه

خروج الريح من موضع ويكون موضع طهوره موضعا آخر فنقول يف ) وأما(
مل جيب غسل موضع خروجه؛ ألنه ال فائدة يف غسله ألن الريح ال يصحبه : حكمته

ينجس موضع خروجه، له وال جرم يستقذر فلم  من النجاسة إال الننت وهو ال جوهر
ولو وجب غسله لوجب غسل كل الثياب أيضا كلما خرج، ويف ذلك مشقة 

 . عظيمة
غسل أعضاء الوضوء خبروجه فألنه حدث من األحداث اليت توجب ) وأما(

 ويف اختصاصها بالغسل هلذه األحداث حكم خمصوصة ،غسل هذه األعضاء
 . ىلسنتعرض لبعضها يف مسلك املناسبة إن شاء اهللا تعا

نه خيرج إ :فرض الغسل من املين فليس الداعي إليه هو الننت حىت يقال) وأما(
 إن اجلسم : وقد قيل،من السبيلني ما هو أننت منه بل ألن املين خيرج من اجلسد

ه على أن خروج املين هو الركن املهم يف دله عقب خروجه ارختاء واملاء يش حيصل
 . ا واحدةاجلماع فاحلكمة يف وجوب الغسل منهم

باقي ما ذكره فهو واضح ال حيتاج إىل بيان فإن احتاد العقوبة واختالف ) وأما(
أشخاص الذنوب ليس من مستبعدات العقول، فإن السجن واحد ويدخله السارق 
والقاتل وغريمها واهللا أعلم بأسرار شرعه احلقيقية والعقول إمنا تصل إىل شيء من 
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أن عقالً يقف على عشر معشار أسرار شريعة ذلك حبسب استعدادها، وال أعتقد 
وضعت جلميع اخلالئق من مبعث خامت األنبياء والرسل إىل أن تقوم الساعة واهللا 

 . أعلم
)أراك ذكرت الصور اليت أوردها النظام على قسمني قسم مجع :)فإن قلت 

ا يف  وقسم فرق فيه بني املتماثالت مع أن األسنوي جعله،الشارع فيه بني املختلفات
شرح املنهاج ثالثة أقسام فزاد على ما ذكرت أنه أثبت أحكاما ال جمال للعقل فيها 

 فهل هناك خمالفة؟ وهل الثالث الذي زاده األسنوي مغاير لألولني؟ 
)ا والواقع أن :)قلتإن أكثر األصوليني ذكروا هذه الصور كما ذكر 

 فيلزم من ، جمال للعقل فيهماالقسمني األولني اللذين ذكرما يصدق عليهما أنه ال
حتقق القسمني األولني حتقق الثالث فإن مل يتصور انفراد الثالث عن األولني أيضا 

 وإن تصور ،كان ما ذكره من عطف الالزم املساوي على امللزوم لزيادة التوضيح
انفراده عنهما حبيث يكون هناك حكم غري معقول املعىن من غري مجع أو تفريق كان 

وانظر على هذا هل من الصور اليت ذكرناها . ره من عطف العام على اخلاصما ذك
يصدق عليها الثالث دون األولني؟ وقد يتوهم أن مثل صورة األمة احلسناء والعجوز 
الشوهاء ال يصدق عليها أنه فرق فيها بني املتماثالت ألما ليسا مبتماثلني ولكن 

 . الصواببالتأمل جند أم متماثالن واهللا أعلم ب
)إن دليل النظام لو سلم ال يثبت إال حالة العقلية اليت هي مدعاه؛ :)فإن قلت 

 . ألن دليل إحدى مقدمتيه نقلية
)هذا اشتباه عجيب فإنه مل يستدل على املقدمتني بقول اهللا تعاىل أو :)قلت 

يف  أو باإلمجاع غاية األمر أنه ملا كانت دعواه أن القياس حمال بقول الرسول 
 كان ال بد له ،شريعتنا اليت شرعها اهللا تعاىل حبالة تتناىف مع مقتضى القياس يف زعمه

من االستدالل حبال تلك الشريعة فذكر األحكام اليت ليست معقولة املعىن لذلك 
فخالصة دليله ودعواه أن شريعتنا اليت مدارها يناقض مدار القياس حمال أن يتعبدنا 

 ال يثبت اإلحالة مطلقًا جلواز أن يشرع اهللا سبحانه وتعاىل نعم دليله. اهللا فيها به
 . أحكاما ال تتناىف مع مشروعية القياس واهللا أعلم
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 الشبهة الثانية وهي للمحيل مطلقًا
القياس طريق ال يؤمن فيه اخلطأ وكل ما كان كذلك : وتقريرها أن يقال

لصغرى فمسلمة ألن النـزاع ا) أما. (فمحال أن نتعبد به فالقياس حمال أن نتعبد به
الكربى فدليلها أن ما ال يؤمن فيه اخلطأ ) وأما(إمنا هو يف القياس الظين كما علمت، 

مينع العقل من سلوكه وكل ما مينع العقل من سلوكه فالتعبد به حمال فما ال يؤمن فيه 
 . د به حمالباخلطأ فالتع

ه اخلطأ فالعقل يرجح منع صغرى دليل الكربى فإن ما ال يؤمن في: واجلواب
 ما ترجح تركه عقالً : وال يقال،تركه فقط واملدعي إحالته مبعىن إجياب العقل نفيه

 على أن ترجيح ،ميتنع التعبد به شرعا؛ ألن ذلك مبين على التحسني والتقبيح العقليني
 وإال ترجح فعله على ،العقل لتركه إمنا يكون إذا مل يغلب على الظن فيه الصواب

 وإال لتعطلت األسباب ،فإن املظان األكثرية ال تترك باالحتماالت األقليةتركه 
الدنيوية واألخروية إذ ما من سبب إال وجيري فيه ذلك وجيوز ختلف األثر عنه فإن 
املزارع ال يزرع وهو متيقن أن يأخذ الريع والتاجر ال يسافر وهو جازم بالربح 

 بل ، يتعلم ويثمر علمه الثمرة املطلوبة لهواملتعلم ال يتعب يف تعلمه وهو يقطع بأنه
العقل يوجب العمل عند ظن الصواب وإن أمكن اخلطأ حتصيالً ملصاحل ال حتصل إال 

ولو صح ما قالوه لبطل العمل . به على ما ال خيفى على من تتبع موارد الشرع
ال بالدالالت الظنية للكتاب والسنة فإن من رام اجلزم يف التكاليف عطل أكثرها و

 . خيفى أن ذلك هو اخلرق بعينه واهللا أعلم
 الشبهة الثالثة وهي أيضا للمحيلني مطلقًا

القياس يفيد الظن وكل ما أفاد الظن يستحيل أن يتعبدنا : وتقريرها أن يقال
الكربى ) وأما. (الصغرى فواضحة) أما. (اهللا به فالقياس يستحيل أن يتعبدنا اهللا به

 إن الشارع أمرنا مبخالفة الظن فيستحيل : فمنهم من قالفقد اختلفوا يف توجيهها
عقالً أن يتعبدنا مبا يفيده، أما أنه أمر مبخالفة الظن ففي مثل شهادة الواحد فإنه أمرنا 
بعدم احلكم بشهادته وإن ظننا ظنا قويا صدقه لكونه معروفًا بالتقوى والصدق يف 

ك يف شهادة العبيد وفيما إذا  وكذل،أقواله والقرائن اخلارجية دلت على صدقه
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اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات فإنه قد انا عن التزوج بواحدة منهن مع أن ظن 
 فلم جيوز اتباع الظن ،كون من أردنا تزوجها منهن أجنبية أقوى من ظن أا الرضيعة

 . يف هذه الصور
يلزم على أن من أمر مبخالفة الظن يستحيل أن يتعبدنا مبا يفيده فألنه ) وأما(

 . ذلك التناقض وهو واضح
م هو اجلهل، لمن قال يف توجيهها إن الظن ضد العلم وضد الع) ومنهم(

 . واجلهل قبيح لعينه فيستحيل أن نتعبد مبا يفيده
من قال إن محل اخللق على ملتطم الظنون وحجزهم على درك اليقني ) ومنهم(

التوجيهان ذكرمها إمام ترك استصالحهم واالستصالح يف الدين حمتوم، وهذان 
 . احلرمني يف الربهان

أما عن الوجه األول فال نسلم أنه أمر مبخالفة الظن بل أمر مبتابعته ) واجلواب(
كما يف خرب الواحد ويف ظاهر الكتاب والسنة ويف الشهادات املختلفة املراتب من 

اليات ورجل شهادة أربعة يف الزنا ورجلني خاصة يف العقوبات ورجل وامرأتني يف امل
 . يف هالل رمضان، وكذا يف اعتبار القيم وأخبار النساء فيما ال يطلع عليه غريهن
أن : وما ذكروه من الصور إمنا أمرنا فيها مبخالفة الظن ملانع خاص وحتقيقه

 وما ميكن حتصيله من مراتبه يف ،مراتب الظنون وحصوهلا بأسباا حبسب الوقائع
اره حبسب إمكان األقوى وعدمه أو غري ذلك مما خيتلف القضايا وما ال ميكن واعتب

اختالفًا عظيما وكانت خفية غري منضبطة بنفيها فنيطت مبظان ظاهرة منضبطة فكان 
ما ذكروه نقضا رد احلكمة الذي يسمى كسرا وهو ال يضر كما يأيت كذا يف 

 . العضد
 يف الربهان فقد أجاب التوجيهان الباقيان اللذان ذكرمها إمام احلرمني) وأما(
 فيه وها أنا أذكر عبارته باحلرف؛ ألن يف لفظها ومعناها -رضي اهللا عنه-عنهما 

وألا أقوى برهان على علو كعبه يف البالغة والبيان فضالً عن . وتنسيقها فوائد مجة
 -رمحه اهللا-قال . العلوم العقلية والنقلية اليت اشتهر بأنه فارس ميداا وإمام أئمتها

إنه مبين على التحسني والتقبيح العقليني، وقد صدرنا هذا : جوابا عن الوجه األول
مث لو قدرنا تسليم ذلك جدالً فهذا . اموع بالرد على القائلني بذلك مبا فيه مقنع
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 : باطل من أوجه
أن الغفلة والغشية والبهيمية أضداد منافية للعلوم وهي من خلق اهللا ) منها(

 .  هؤالء أن اهللا ال خيلق قبيحايتعاىل ومن رأ
مث ما ذكروه جحد للشريعة فإن من أنكر ربط األقضية واحلكومات 
بالشهادات املسندة إىل حبث قريب وسرب يسري ال يطلع على الباطن من أحوال 
الشهود فقد أنكر قاعدة من الشرع عظيمة ال يبوء جبحدها من وقر اإلسالم يف 

ون عند املستفتني والتعويل على قول الثقات يف صدره، وكذلك قول املفتني مظن
أحكام املعامالت وتصديق اإلثبات يف أمن السبل والطرقات ال ينكره عاقل، فإذا 
عرضت اإلشكاالت وتعارضت االحتماالت فالرجوع إىل غالب الظن يف كل فن 

 ومعظم وجوه ،دأب ذوي البصائر وهو من مثرات العقول فكيف يعد من مستقبحاا
أي والنظر يف العواقب ظنون، ومىت مل يتبع صاحبه أرشدها لزم أن يفعل ما يتفق الر

نعم االكتفاء بالظن مع القدرة على ثلج الصدر وطمأنينة النفس . وهو اخلرق بعينه
قد يعد قصورا أو تقصريا، وخصومنا مل يبدوا يف مواضع أقيستنا مسالك يف اليقني 

والنظر يضاد العلم . نون حيث ال يرجعون إىل يقنيينتحوا وإمنا يبغونَ رد جنس الظ
ة بوهو واجب والشك املتقدم على الظن عند أيب هاشم حسن وهو الداعية اجلال

  .فهذا أوجه الرد على من قبح اخلوض فيه لكونه نقيض العلم. الفتتاح النظر
من قال يف محل اخللق على ملتطم الظنون وحجزهم على درك اليقني ) وأما(

اسصالحهم واالستصالح يف الدين حمتوم فهذا مبين على التحسني والتقبيح وقد ترك 
 مث ما ذكروه باطل بقواعد العقائد فإا منوطة بدقائق ،ظهر بطالن مذهبهم فيهما

 مث انقسام طباق اخللق ،النظر وال يتوصل إىل دركها إال األكياس من طبقات الناس
ري أحواهلم وذلك أصدق الشواهد واحملن يوجب ازورار طرقهم يف وجوه النظر وجما

 مث معظم اخلليقة ال يبغون احلقيقة بل يرجحون التقليد، ولو ،وهو سبب افتراق الفرق
وشك أن ال يتفرقوا، محل اهللا اخللق على احلق املبني بآية تظل هلا الرقاب خاشعة أل

موجودة ىن مما ألزمناهم قول القائل مسالك املعقول عتيدة، والرباهني غوال ي
والشواهد مشهودة وطرق الصواب معدودة فإن كل ناظر يزعم أن مسلكه احلق 

 الصدق، مث إمنا كان يستقيم ما ذكروه لو دعونا إىل يقني ومعقل يف الدين لهوقو
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حصني وغايتهم التعطيل والتبطيل واالنسالل عن ربقة التكليف واالحنالل عن ربط 
 بعض على موعد وخرب وقول مزخرف التصريف وترك الناس سدى ميوج بعضهم يف

وإمام منتظر فال يدعو إىل اخلروج من حماسن الشريعة إىل هذه املسالك إال هازئ 
 . -رمحه اهللا تعاىل-هـ .ا. بنفسه مستهني بدينه

  مطلقًا)١(الشبهة الرابعة وهي أيضا للمحيلني له
الختالف القياس يفضي إىل االختالف وكل ما يفضي إىل ا: وتقريرها أن يقال
) وأما(الصغرى فواضحة الختالف األنظار والقرائح، ) أما. (مردود فالقياس مردود
 ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفًا كثريا : الكربى فلقوله تعاىل

]ا أن كلمة  ]٨٢: النساء حبسب اللغة النتفاء الثاين النتفاء ) لو(ووجه االستدالل
ن عدم االختالف لكونه من عند اهللا فتقتضي أن ما يكون أ اآلية األول فيكون مفاد

من عند اهللا ال يوجد فيه اختالف فينعكس بعكس النقيض املوافق إىل أن ما يوجد 
 :فيه اختالف ال يكون من عند اهللا فإذا ضمت هذه املقدمة إىل صغرى مسلمة هكذا

 يكون من عند اهللا حكم القياس يوجد فيه اختالف وكل ما يوجد فيه اختالف ال
 . ثبت أن حكم القياس ال يكون من عند اهللا

مث إذا ضمت هذه النتيجة إىل مقدمة كربى مسلمة أيضا وهي ما ال يكون من 
 . عند اهللا فهو مردود ثبت أن حكم القياس مردود

أن املراد باالختالف املنفي يف اآلية هو التناقض يف القرآن الكرمي ) واجلواب(
يف نظمه املخل بالبالغة اليت ألجلها وقع التحدي واإللزام بأن القرآن واالضطراب 

من عند اهللا، وليس املراد باالختالف فيها االختالف يف األحكام الشرعية ألنه واقع 
ا فإن دالالت الكتاب والسنة ، وال ميكن إنكاره سواء كان القياس حجة أم لقطعاً

 . فهمها واهللا أعلمأكثرها ظين ويلزم ذلك وقوع االختالف يف 
  )ا ألن الكربى منه دليلها نقلي وهو :)فإن قلتإن هذا الدليل ليس عقلي 
  . اآلية

  )املقصود منها إفادة أن اهللا أخرب بأن ما فيه اختالف ال يكون من :)قلت 
                                     

 . هذه الشبهة كما يف اآلمدي) ١(
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عند اهللا فيستحيل أن يتعبدنا بالقياس املفضي إىل ذلك وإال لزم الكذب يف خربه وهو 
 .  أعلمحمال واهللا

 الشبهة اخلامسة وهي أيضا للمحيلني له مطلقًا
القياس يفضي إىل التناقض الباطل وكل ما يفضي إىل : وتقريرها أن يقال

الصغرى ) وأما (،الكربى فواضحة) أما. (التناقض الباطل باطل فالقياس باطل
كم فوجهها أنه جيوز أن تتعارض علتان تقتضي كل واحدة منهما حكما يناقض احل

اآلخر، فإذا كان القياس حجة وعملنا مبقتضاه وجب اعتبار هاتني العلتني وإثبات 
 . حكمهما والعمل ما معا وحينئذ يلزم العمل باملتناقضني

هذا يظهر إذا كان االختالف يف احلكمني الناشئني عن العلتني يف ) فإن قيل(
ب ومقتضى الثانية غري طريف النفي واإلثبات بأن كان مقتضى إحدى العلتني الوجو

إذا كان االختالف يف مثل الوجوب والندب فال يلزم العمل ) أما (،الوجوب
 . باملتناقضني ألن الواجب واملندوب ليسا بنقيضني

)يلزم ذلك ألن كل واحد من الوجوب والندب يستلزم نقيض اآلخر ) قلت
 . فالوجوب يستلزم غري الندب والندب يستلزم غري الوجوب

أن هذا الفرض وهو اجتماع العلتني إما أن حيصل لقائس واحد أو ) وابواجل(
ملتعدد فإن كان القائس واحدا وجب عليه يف هذه احلالة أن يسلك طريق الترجيح 

له ترجيح إحدى العلتني عمل مبقتضاها   فإن ظهر،باملرجحات املعلومة يف موضعها
هاء القائلون حبجية القياس فقط وإن مل يظهر له مرجح إلحدامها فقد اختلف الفق

يتخري يف العمل بأيهما شاء، :  ومنهم من قال،يتوقف فال يعمل ما: فمنهم من قال
وعلى أي حال مل يلزمه العمل ما معا حىت يلزم العمل باملتناقضني وما مثل هذه 
احلالة إال كمثل ما لو تعارض عند اتهد الواحد دليالن من الكتاب أو السنة كل 

 فإن الواجب عليه أن يسلك سبيل الترجيح كما ،هما يقتضي حكما خيالف اآلخرمن
 )١()) وهو صائماحتجم النيب ((:  وحديث)١())أفطر احلاجم واحملجوم((: يف حديث

                                     
من حديث ) ١٦٨٠(، وابن ماجه )٢٣٦٧(وأبو داود ) ٥/٢٧٦(أخرجه أمحد ) ١(

 ).٩٣١(ثوبان، وصححه األلباين يف اإلرواء 
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 رجح العمل بالثاين واعترب األول منسوخا كما وضحه -رضي اهللا عنه-فإن الشافعي 
وإن تعدد القائس فعدم -أحدا ينازع يف ذلك  وال أظن أن ،اإلمام النووي يف اموع

العمل باملتناقضني واضح إذ كل منهما يعمل بقياسه فقط فلم يتحد متعلقامها حىت 
يتحقق التناقض، وما مثل هذه احلالة إال كمثل ما لو تعارضت األدلة النقلية فريجح 

ل دلَّ على كل جمتهد ما يراه راجحا فيعمل به كما يف حديثي طلق وبسرة فإن األو
 .  عدم نقض الوضوء مبس الذكر

دلَّ على النقيض فرجح الشافعي حديث بسرة وحكم بنقض الوضوء ) والثاين(
ورجح أبو حنيفة حديث طلق فحكم بعدم النقض، وإن أردت الوقوف على . باملس

ما يتعلق ذين احلديثني وكيفية الترجيح بينهما فعليك باموع شرح املهذب 
 فيه من أمثال هذا املوضوع كثريا ومل أقف على مؤلف مثله يف الفقه  فإن،للنووي

 . اإلسالمي على ما علمت واهللا أعلم
هذه أهم الشبه اليت استند إليها القائلون بإحالة التعبد بالقياس وهي تدور على 
أن القياس مظنون فال يؤمن فيه اخلطأ ويستلزم وقوع اخلالف والتناقض، وقد علمت 

مور ال تقتضي ترجيح عدم التعبد فضالً عن اإلحالة ألن األمور الثالثة أن هذه األ
األخري فممنوع ) وأما. (األوىل ال خيتص ا القياس بل تتحقق يف أدلة الكتاب والسنة

 . كما توضح قريبا واهللا أعلم
 تتمة يف مسائل تتعلق ذا الفصل

 اعلم أن األصوليني قد هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أم ال؟) األوىل(
جرت عادم بذكر هذه املسألة بعد بيان حجية القياس، وينبغي لنا أن نبني قبل ذكر 

  : اخلالف فيها وأدلة كل فريق ثالثة أمور
 . حترير النـزاع فيها) األول(
  .فائدته) والثاين(
 . وجه ذكرها يف هذا الباب) والثالث(

                                     = 
 .من حديث ابن عباس) ١٩٣٨(أخرجه البخاري ) ١(
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ذا نص على علة حكم هل يكون ذلك حمل النـزاع فهو أن الشارع إ) أما(
منه إذنا بقياس ما وجدت فيه هذه العلة على حمل هذا احلكم اخلاص وإعالما حبجيته 

 . فيه فقط ولو مل يرد من الشارع التعبد بالقياس مطلقًا أو ال يكون
 كذا يف ،فائدة هذا النـزاع فلعلها أن من منع القياس ال خيالف يف هذا) وأما(
 وهذا إمنا يظهر إذا كان املانع للتعبد بالقياس مطلقًا يقول بأن التنصيص الشربيين،

 . إذن بالقياس
من قال باألمرين فال فائدة له يف هذا إال ضم دليل على حجية هذا ) أما(

القياس اخلاص إىل الدليل العام، ومن قال باألول فقط ال فائدة له يف هذا إال أنه مل 
 .  على حجية هذا القياس اخلاص منضما إىل الدليل العاميعترب التنصيص دليالً آخر

وجه ذكر هذه املسألة يف هذا الباب فألن حاصلها يرجع إىل صحة ) وأما(
فمن قال أن التنصيص على العلة . دليل آخر على حجية قياس خاص أو عدم صحته

 إنه إذن به : قال ومن،ليس إذنا بالقياس مل يعترب هذا دليالً على التعبد بالقياس اخلاص
 . اعتربه دليالً واهللا أعلم

 : مث إن حاصل النـزاع على ثالثة أقوال
إن التنصيص على العلة ال يفيد األمر بالقياس مطلقًا سواء كان يف ) األول(

وإليه ذهب احملققون كاألستاذ والغزايل : قال ابن السبكي. جانب الفعل أو الترك
ومجاعة من أهل الظاهر ) عين البيضاوي يف املنهاجي(واإلمام وأتباعه ومنهم املصنف 

 . ومجاعة من املعتزلة واختاره اآلمدي ومن تبعه
 حرمت اخلمر لكوا مسكرة فإنه حيتمل أن :واحتجوا بأن الشارع إذا قال

 وحيتمل أن ، احلرمة هي اإلسكار مطلقًا املتحقق يف اخلمر وغريه كالنبيذةتكون عل
ث يكون قيد اإلضافة معتربا جلواز أن يكون إسكارها تكون هي إسكار اخلمر حبي

يترتب عليه مفسدة دون إسكار غريها كالنبيذ، وإذا احتمل األمران فال يتعدى 
احلكم إىل غري املنصوص عليه إال إذا ورد التعبد بالقياس، وإذا ثبت هذا يف جانب 

 .  بالقياساًذنإيكون التنصيص مبجرده ال الترك ثبت يف جانب الفعل من باب أوىل ف
ل الكالم عليه نرده إىل قياس بهذا حاصل ما ذكروه دليالً للمذهب املختار وق

: ميكن أن يركب قياسا استثنائيا هكذا: منطقي لنتعرف مواضع االعتراض عليه فقول
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 -حرمت اخلمر لكوا مسكرة: كما لو قال الشارع-لو كان التنصيص على العلة 
ه على ذلك حمتمالً ألن تكون العلة هي املطلق أو املقيد مبحل إذنا بالقياس مل يكن نص

. املنصوص على حكمه لكن التايل باطل فيبطل املقدم ويثبت نقيضه وهو املطلوب
الكربى فوجهها أنه إذا كان التنصيص على العلة إذنا بالقياس ال ميكن احتمال ) أما(

لعلة هي املطلق املتحقق يف غري التقييد ألنه مانع من القياس بل يتعني أن تكون ا
 ،الصغرى فواضحة) وأما (،املنصوص على حكمه فيمكن قياسه على املنصوص

 : واعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات
أن هذا الدليل قائم حىت مع ورود التعبد بالقياس فلو صح القتضى ) األول(

تعبد بالقياس كان ذلك امتناع القياس مطلقًا، وأجاب ابن السبكي بأنه إذا ورد ال
قرينة على ترجح أحد االحتمالني أي عدم اعتبار االحتمال اآلخر فال جيري الدليل 

 . يف هذه احلالة
إن هذه احلركة إمنا : أن هذا الدليل أيضا جار يف العقليات فتقول) الثاين(

ة  فاحلركة القائمة ذا احملل ال تكون عل،اقتضت املتحركية لقيامها ذا احملل
للمتحركية فلو صح هذا الدليل القتضى عدم التعدية يف العقليات مع أنه ال يعقل أن 

 . تكون احلركة مثالً علة للمتحركية يف حمل دون آخر
أن العلل العقلية مدركة بالعقل فيمكن حتقق تعديتها من عدمه ) واجلواب(

 . خبالف العلل الشرعية
ال تأكل هذه :  ما لو قال األب البنهأن هذا الدليل جار أيضا يف مثل) الثالث(

فلو صح القتضى عدم منعه عن مجيع املسمومات مع أن العرف . احلشيشة فإا سم
 واجلواب أن العرف ،قاض بأن مثل هذا الكالم يقتضي منعه من مجيع املسمومات

إذا ثبت ذلك عرفًا ثبت ) وال يقال (،أسقط اعتبار خصوصية احملل خبالف ما حنن فيه
 فيقتضي )١())ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن((: ه يف الشرع لقوله مثل

حمل هذا فيما ثبت عرفًا ) ألنا نقول (؛إسقاط اعتبار التقييد باحملل يف الشرعيات أيضا
أن هذه ) واعلم. (كما يف مثال احلشيشة السابق خبالف نصوص الشارع

                                     
 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ١(
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 .  من قبيل النقض اإلمجايل للدليل واهللا أعلماالعتراضات الثالثة ذا التقرير السابق
أن الغالب على : وهو وارد على دليل الكربى وحاصله) االعتراض الرابع(

 أو أن ،الظن أن العلة هي املطلق كاإلسكار يف املثال املذكور ألنه مناسب للتحرمي
ذلك  وإذا كان ك،الغالب يف العلل تعديتها وعدم تقييدها مبحل احلكم باالستقراء

أن النـزاع يف أن ) واجلواب. (كان احتمال التقييد كالعدم فال مينع من القياس
التنصيص على العلة مبجرده هل هو إذن بالقياس أو ال، وهو املأخوذ مقدما من 

 املالزمة؟ 
وما ذكرمت يقتضي أن يضم إليه أن العلة مناسبة أو أن الغالب عدم التقييد، 

 . زاع صحيحةفاملالزمة باعتبار أصل النـ
هذا ما يستفاد من املنهاج وشراحه وفيه نظر فإن املعقول والظاهر من كالم 
األصوليني أن النـزاع يف أن التنصيص على العلة هل هو إذن بالقياس حىت لو مل يرد 
التعبد به أفاد اإلذن ذا القياس اخلاص أو ليس كذلك بل ال بد يف القياس من أمر 

 الغالب على الظن كون العلة هي املطلق ملناسبتها للحكم وما ذكر من أن. خاص به
أو أن الغالب عدم التقييد فهو عبارة عن وجه اقتضاء التنصيص على العلة األمر 

 من غري أن يرد التعبد بالقياس يفيد :وال ينايف أن التنصيص مبجرده أي. بالقياس
 . األمر

 قلنا :ذكره جوابا من قولهيعين البيضاوي مبا (وحيتمل أن يريد : قال األسنوي
ما ذكره اإلمام يف احملصول وهو أن جمرد التنصيص على ) فالتنصيص وحده ال يفيد

العلة ال يلزم منه األمر بالقياس ما مل يدل دليل على وجوب إحلاق الفرع باألصل 
 .هـ.ا. لالشتراك يف العلة أعين الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس

)اصل هذا اجلواب على ما قاله اإلمام هو عني حمل النـزاع  إن ح:)فإن قلت
 . كما علمت

)ميكن أن يقرر على وجه صحيح حبيث ال يرد عليه شيء ويظهر بعد :)قلت 
إن معىن ما . ذلك أنه يتعني فهم عبارة البيضاوي عليه دون ما فهمه الشراح فيقال

 التقييد باحملل حصل الظن  إن الغالب على الظن عدم:ذكره يف احملصول أنه إذا قلتم
فاحترازا عن الضرر املظنون من العقاب على . بأن حكم الفرع مثل حكم األصل
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خمالفة حكم اهللا جيب علينا إحلاق الفرع باألصل يف هذا احلكم، وهذا هو الدليل 
السابق على التعبد بالقياس فلم يكن التنصيص وحده من غري الدليل الدال على التعبد 

 . فيدا لألمر بهبالقياس م
)إن هذا هو الدليل العقلي الذي قرره اإلمام حلجية القياس وهو :)فإن قلت 

مبجرده ال يكفي إلثبات التعبد بالقياس شرعا ما مل يكن هناك نص من كتاب أو 
 كما سبق يف الكالم على الدليل املعقول الذي أقامه اجلمهور على ،سنة أو إمجاع

كفي يف التعبد ال يكون للخالف فائدة؛ ألن التنصيص على  يهولو فرضنا أن. احلجية
 .  وإن مل يرد نص من الشارع أو يوجد إمجاع يفيد األمر به،العلة يفيد األمر بالقياس

)إذا كان التنصيص على العلة ال يفيد األمر بالقياس إال مبالحظة هذا :)قلت 
الدليل قائم يف العلل  ألن هذا ،الدليل مل يكن للتنصيص دخل يف األمر بالقياس

 أن يقول ،ن التنصيص على العلة يفيد األمر بالقياسإ :املستنبطة أيضا فلزم من قال
بالقياس مطلقًا يف املنصوصة واملستنبطة إذا كان مثل هذا الدليل كافيا عنده يف 
 التعبد، وهذه فائدة جليلة يف إلزام مثل النظام القول بالقياس باملدرك الذي قال به يف

 . املنصوصة فتأمل
سلمنا أن الغالب : هذا ولنا أن جنيب عن هذا االعتراض جبواب آخر بأن نقول

 ولكن ،على الظن تعدية العلل أو الغالب أن تكون العلة هي املطلق ملناسبتها للحكم
هذا ال يكفي ما دام احتمال التقييد قائما يف تعدية احلكم الشرعي إىل مواقعها ألن 

 فحيث مل يأذن يف القياس ال جيوز لنا أن ،ية إمنا تتلقى من الشارعاألحكام الشرع
نعدي احلكم إىل غري املنصوص جلواز أن يكون ذلك احلكم قاصرا عنده على احملل 
املنصوص حلكمة، وإن مل نطلع عليها فإن من األحكام الشرعية ما ال يدرك السر 

يوم من رمضان، وصوم أول  آخر مأال ترى أنه أوجب شيئًا وحرم مثله كصو. فيه
يوم من شوال، فال يوكل األمر يف تلك األحكام ملقتضيات العقول ما مل يدل 
الشارع تلك العقول على كيفية السري فيها بأن يأذن بالقياس فتسري يف األحكام على 

 . مقتضاه
وهذا خبالف األحكام العقلية والعرفية فإن العرف والعقل فيهما قائم مقام 

 فال يلزم من التعدية فيهما التعدية يف األحكام الشرعية ، األحكام الشرعيةالشارع يف
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وميكن أن حيمل كالم البيضاوي مع كالم اإلمام يف اجلواب . من غري إذن الشارع
 . السابق على هذا وهو بعيد جد واهللا أعلم

وحاصله أن االحتمال الذي ذكرمتوه إمنا هو فيما إذا قال ) االعتراض اخلامس(
علة حرمة اخلمر اإلسكار، يندفع : حرمت اخلمر إلسكارها، أما إذا قال: لشارعا

االحتمال ويكون الكالم نصا يف أن العلة هي املطلق دون املقيد مبحل احلكم 
إن احتمال : املنصوص وتوضيح توجيه هذا االعتراض على الدليل السابق أن نقول

: رى الدليل ممنوعة، فإن قول الشارعالتقييد إن أردمت أنه حاصل يف كل الصور فصغ
وإن أردمت أنه حاصل يف مثل . على حرمة اخلمر اإلسكار، ال حيتمل التقييد كما سبق

ن الدليل أثبت أن الصورة املذكورة يف الدليل فقط كان الدليل أخص من الدعوى أل
حرمت اخلمر إلسكارها فقط، ليس أمرا : التنصيص على العلة يف مثل قول الشارع

 . بالقياس والدعوى هي أن التنصيص على العلة مطلقًا ليس أمرا بالقياس
علة حرمة : أن هذه الصورة اليت أوردها املعترض وهو قول الشارع) واجلواب(

 وذلك ألن النـزاع فيما إذا نص ،اخلمر اإلسكار ليست من موضع النـزاع
وت عنه مل يشمله  وعلله بعلة موجودة يف حمل آخر مسك،الشارع على حكم يف حمل

النص هل يكون تنصيص الشارع على العلة إذنا بقياس املسكوت عنه على املنصوص 
على حكه ملشاركته يف تلك العلة، وما يظن فيما ذكرته أن مقيس هو مدلول على 
حكمه بالنص ال بالقياس إذ ال يعقل هنا قياس كما قال اإلمام يف احملصول؛ ألن العلم 

 أنه إسكار يقتضي احلرمة موجب للعلم بثبوت هذا احلكم بأن اإلسكار من حيث
 ،يف كل مسكر من غري أن يكون العلم ببعض األفراد متأخرا عن العلم بالبعض اآلخر

وحينئذ فال يكون هذا قياسا ألنه ليس جعل البعض أصالً واآلخر فرعا بأوىل من 
م متييز األصل عن أنا ال نسلم عد: واعترض عليه ابن السبكي مبا حاصله. العكس

علة حرمة اخلمر اإلسكار علمنا حرمة اخلمر بالنص : الفرع فإن الشارع إذا قال
وهي األصل مث علمنا العلة وهي اإلسكار مث حيصل العلم حبرمة كل مسكر فجميع ما 

 . هو مسكر غري اخلمر يكون فرعا وقد ال نعلم كون الشيء مسكرا إال بعد حني
دم تأخر العلم حبرمة كل مسكر ال العلم بواحد من إنا ندعي ع) وال يقال(

. اجلزئيات ملا علمت من أن احلكم الكلي متأخر أيضا وما ذكر جاٍر يف كل قياس



 ١٧٩ اس العقولنرب

 . هـ املقصود منه.ا
أن ههنا أمرا ينبغي أن يتنبه له وهو أن اإلمام عرب عن هذه الصورة ) واعلم(

 وجعل ما عدت -ناها سابقًاكما ذكر-علة حرمة اخلمر اإلسكار : املوردة بقوله
 وعرب ،اخلمر من املسكرات غري مدلول على حكمه بالقياس ومل يصرح بأنه بالنص

علة احلرمة اإلسكار وجعل يف اجلواب : البيضاوي يف املنهاج عن هذه الصورة بقوله
أن حكم مجيع املسكرات مستفاد بالنص ففهم األسنوي أن مراد اإلمام أنه مدلول 

هو مشكل ألن : خلمر من املسكرات بالنص فاعترض عليه وقالعلى حكم غري ا
اللفظ مل يتناوله واعترب أن هذا االعتراض هو السر يف أن البيضاوي غري املثال إىل ما 

 لظهور أن حرمة غري اخلمر مدلول عليها :ذكرناه سابقًا ففر من اإلشكال، أي
  :بالنص على تعبريه ولكنه استشكله من وجهني آخرين

أن يف هذا التقييد حجرا على السائل ووجه أن السائل مل يورد هذه ) ولاأل(
 ،الصورة من التنصيص على العلة ذه الكيفية اليت جتعلها خارجة عن حمل النـزاع

وإمنا أوردها بكيفية ال يظهر معها أن يكون حكم ما عدا اخلمر منصوصا عليه 
 من أجاب بأن احلكم منصوص كاخلمر وحينئذ يكون هناك حق للسائل أن يرد على

 وأنه ليس من حمل النـزاع مبنع ذلك كما أورده الشارح األسنوي على عبارة ،عليه
 . اإلمام

. أنه يقتضي حصر علة التحرمي املطلق يف اإلسكار وهو باطل قطعا) الثاين(
أن جياب عن الثاين بأن مراده علة حرمة املشروب املسكر هي اإلسكار ال ) وميكن(

 لوضوح بطالنه غري أن هذا يتضح أن املثال خارج عما ،حلرمة على اإلطالقعلة ا
 . حنن فيه فال ميكن للمعترض أن يورده

فقول . ابن السبكي ففهم أن عبارة البيضاوي وعبارة اإلمام متحدتان) وأما(
عوض عن املضاف ) أل( على حرمة اخلمر فـ:علة احلرمة اإلسكار أي: البيضاوي

 بطريق أن العلم بالعلة يوجب :ن مراد البيضاوي من قوله بالنص أي وفهم أ،إليه
العلم باملعلول من غري أن يتأخر العلم ببعض األفراد عن العلم باآلخر كما هي عبارة 

 ابن :أي(وحينئذ ال يرد عليه ما ذكره األسنوي وإمنا يرد عليه ما ذكره هو . اإلمام
 .   وقررناه سابقًا)السبكي
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)حرمت اخلمر إلسكارها، وبني قوله: أي فرق بني قول الشارع :)فإن قلت :
علة حرمة اخلمر اإلسكار، حىت أم جعلوا الثاين عاما يف كل مسكر باالتفاق مع 

 . اخلالف يف أن ذلك بطريق االستدالل بالنص أو بالقياس دون األول
)عرفًا  يؤخذ من العضد أن الفرق بينهما أن اإلسكار يف الثاين ذكر م:)قلت

وذكر يف األول مضافًا إىل اخلمر فال . بالالم فيكون للعموم فيشمل إسكار النبيذ
ال يصح محل اإلسكار على : يشمل إسكار غريه، ولكن قال السعد يف حواشيه

العموم إال إذا كان املراد علة احلرمة مطلقًا هي اإلسكار أما إذا أريد علة حرمة اخلمر 
هـ .ا.  حرمت اخلمر إلسكارها:مه بل هو مبنـزلةفال نسلم االتفاق على عمو

 .ملخصا
 ما قاله السعد يكون املثال الصحيح هو علة احلرمة مطلقًا كما قال ىفعل

هذا . األسنوي خالفًا ملا قاله اإلمام وابن السبكي وحينئذ يرد عليه اإلشكال السابق
 وأن ،ره اإلماموالتحقيق أن املثال الصحيح هو علة حرمة اخلمر اإلسكار كما ذك

 وأن الفرق بني املثالني أن ،ه كما قاله ابن السبكييعبارة البيضاوي منـزلة عل
اإلسكار يف املثال الثاين ذكر مطلقًا عن التقييد باحملل فأمكن جعل احلكم عاما 

 فإنه ذكر مقيدا باخلمر فاحتمل ،للمسكر بطريق االستدالل خبالفه يف املثال األول
وليس . احملل فلم حيصل االتفاق فيه على عموم احلكم لكل مسكراعتبار خصوصية 

املراد باإلسكار كل إسكار حىت ال يصح تعليل حرمة اخلمر به كما فهمه السعد بل 
 وال ،املراد اإلسكار املطلق عن التقييد باخلمر املتحقق يف إسكار اخلمر ويف غريه

هذا : يتحد املثاالن ألنا نقول إسكار اخلمر ف:يف اإلسكار للعهد أي) أل(ن إ: يقال
وحيتمل أن تكون للجنس وهو الظاهر منها فضعف احتمال التقييد ) ألل(احتمال 

 . جدا فلم يلتفت إليه فتأمل واهللا أعلم بالصواب
أن التنصيص على العلة يفيد األمر بالقياس مطلقًا ونسبه يف ) املذهب الثاين(

يب إسحاق الشريازي، وصاحب مجع اجلوامع إىل التحرير إىل احلنفية وأمحد والنظام وأ
 . أيب احلسني البصري

لو مل يكن : واستدلوا على ذلك بدليل تقريره على قوانني املنطق هكذا
التنصيص على العلة مفيدا لألمر بالقياس مل يكن لذكر العلة فائدة لكن التايل باطل 
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 . فبطل املقدم وثبت نقيضه وهو املطلوب
فوجهها أن العلة ال تذكر إال لقصد تعدية احلكم إىل مواقعها فلو الكربى ) أما(

 . مل يكن التنصيص إذنا بالقياس والتعدية كان ذكر العلة عبثًا
مبنع الكربى جلواز أن تكون الفائدة ) واجلواب. (بطالن التايل فواضح) وأما(

 .  بيان مدرك احلكم ليكون أوقع يف النفس وأدعى إىل االمتثال
عبد ذا ت إذا كان التنصيص على العلة يفيد األمر بالقياس فهل ال:) قلتفإن(

القياس اخلاص عند هؤالء مستفاد من داللة اللفظ أو من الداللة العقلية؟ وإذا كان 
 األول فمن أي نوع من أنواع الدالالت؟ 

)ظاهر كالم ابن السبكي اآليت يف التوفيق بني كالمي النظام أنه :)قلت 
لة اللفظية، وظاهر الدليل السابق الذي نصبوه على مدعاهم أنه بالداللة العقلية، بالدال

فإن حاصله أنه لو مل يكن النص على العلة مفيدا لألمر بالقياس لكان ذكر العلة عبثًا 
إن ذلك وجه لداللة اللفظ : أي والعبث على الشارع احلكيم حمال ولك أن تقول

 . أمل وحرر واهللا أعلمعلى ذلك داللة لزومية عرفية فت
)قد سبق أن النظام أحال التعبد بالقياس يف شريعتنا فما التوفيق :)فإن قلت 

 . ن التنصيص على العلة أمٌر بالقياسإ :بينه وبني قوله هنا
)الواقع أن النقل عن النظام يف هذه املسألة قد اضطرب فنقل األكثر :)قلت 

 ونقل الغزايل واآلمدي عنه ،فيد األمر بالقياسن التنصيص على العلة يإ: عنه أنه يقول
إن التنصيص على العلة يقتضي تعميم احلكم يف مجيع مواردها بطريق : أنه يقول

فعلى ما نقله الغزايل عنه يكون التوفيق بني ما هنا وبني ما . عموم اللفظ ال بالقياس
 فالتوفيق بني قوليه  وأما على ما نقله عنه األكثر،سبق واضحا كما قاله ابن السبكي

على رأي األسنوي بأن ما سبق خمصوص بغري ما هنا أي أنه يقول باستحالة التعبد 
وعلى رأي ابن السبكي بأن ما . بالقياس يف شريعتنا عند عدم التنصيص على العلة

هنا حممول على الفرض والتقدير يعين أنه لو فرض ووقع من الشارع التنصيص على 
غة األمر بالقياس وإن كان مبقتضى إحالة ورود التعبد بالقياس ال العلة كان مدلوله ل

يقع منه ذلك فال تناقض بني قوليه للفرق بني الكالم يف مدلول اللفظ والكالم يف أنه 
 . هل يرد أو ال؟ وفيما قااله نظر
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ما قاله األسنوي ففيه أن الدليل الذي نصبه النظام سابقًا إلثبات دعواه ) أما(
بت إحالة التعبد بالقياس يف شريعتنا مطلقًا سواء يف منصوص العلة أو يف إن صح أث

 ألن حاصل مدركه يف ذلك الدليل أن طبيعة الشريعة تناقض طبيعة القياس فال ،غريه
 بل يصح لك احلكم بأنه ،مناص له من الوقوع يف التناقض على ما نقله األكثر عنه

قول بتعميم احلكم يف مجيع موارد العلة متناقض على ما نقله عنه الغزايل من أنه ي
بطريق عموم اللفظ؛ ألن هذا الطريق يقتضي اعترافه بأن األحكام الشرعية معللة مع 

 . أن مبىن دليله السابق على أا غري معقولة
)ال يستطيع أن يدعي أن مجيع األحكام غري معقولة املعىن، وإال :)فإن قلت 

 . كان مصادما للبداهية
)إن مل يدع ذلك ال يثبت دليله إال حالة كما سبق يف الرد عليه:)قلت  . 
على ما قاله ابن السبكي من أن ما هنا حممول على الفرض والتقدير ) وأما(

 وذلك إنكار ،ففيه أنه يلزم النظام عليه إنكار ورود التنصيص على العلة من الشارع
م ما ال جيحده إال أعمى قبيح فإن يف الكتاب والسنة من النص على علل األحكا

 . البصر والبصرية، وإال شخص ال حياجج إال بالنار
وباجلملة كيفما قلبت مذهب النظام هنا وهناك وجدته سخيفًا ال يستحق أن 

 . يسطر يف الكتب لو ال أن صاحبه حامل لواء بدعة إنكار القياس واهللا أعلم
 :تنبيهان

مدي والغزايل نقال عن النظام أنه قد ذكرنا فيما سبق أن اآل: األولالتنبيه  
التنصيص على العلة يفيد تعدية احلكم إىل مواقعها بطريق عموم اللفظ ال : يقول

أنا نعلم :  وقد رد ابن السبكي مذهب النظام على ما نقاله عنه مبا حاصله،بالقياس
حرمت اخلمر إلسكارها ال يدلُ على حترمي كل مسكر كداللة : من اللغة أن قوله

 وإمنا هو موضوع لتحرمي اخلمر لعلة ،رمت كل مسكر ألنه ليس موضوعا لذلكح
إسكاره، وحترمي غريه من املسكرات ليس جزًءا من مفهومه فلم يدل عليه ال مطابقة 

 . وال تضمنا والداللة منحصرة يف هذين النوعني عند قوم ويف املطابقة عند آخرين
 : وفيه نظر من وجهني

الث من الدالالت وهي االلتزامية فيجوز أن يدل عليه بقي قسم ث) األول(
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 . التزاما
أن غرض النظام بداللة اللفظ عليه أن يكون ذلك بطريق االستدالل ) الثاين(

 بطريق أن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلوم من غري أن يتأخر العلم :بالنص أي
إىل القياس كما قرره ببعض األفراد عن العلم بالبعض اآلخر، وإن كان هذا يرجع 

 . ابن السبكي يف الرد على اإلمام
 إذا جرينا على نقل األكثر عن النظام من أنه يقول بالقياس يف :التنبيه الثاين

منصوص العلة وجرينا على رأي األسنوي من التوفيق بني كالميه كان النظام موافقًا 
 القياس يف غري هذين خبالفه  ألما ال يقوالن بإحالة،للقاشاين والنهرواين يف اجلملة

 . كما سبق
وكذا إذا جرينا على نقل اآلمدي والغزايل ملذهبه بناء على أن القاشاين 
والنهرواين يقوالن بأن التنصيص على العلة يفيد التعدية بطريق عموم اللفظ كما 

 . سبق النقل عنهما
فيق بني كالمي إذا جرينا على نقل األكثر وعلى رأي ابن السبكي يف التو) أما(

 . النظام فيكون مذهبه خمالفًا ملذهبيهما واهللا أعلم
)ا :)فإن قلتم يقولون بأن التنصيص على العلة أمرأراك نقلت عن احلنفية أ 

 وهي غري القياس كما ،بالقياس مع أم يقولون بأن للفظ داللة تسمى داللة نص
 . سبق توضيحه يف الكالم على تعريف القياس

الدال على حكم يف حمل النص على علته دال على ثبوت ذلك احلكم فاللفظ 
 فال يصح قوهلم هنا أن التنصيص على العلة ،يف موارد العلة داللة نص ال داللة قياسية

أمرا بالقياس بل ينبغي أن يقولوا التنصيص يقتضي تعدية احلكم إىل مواقع العلة 
 . بالداللة اللفظية ال القياسية

)ما هنا من قبيل داللة النص ألن داللة النص عندهم هي أن  ليس :)قلت
 يفهم كل من يعرف اللغة أي وضع ذلك ةيوجد يف املعىن الذي يدل عليه النظم عل

 . اللفظ ملعناه أن احلكم يف املنطوق ألجلها وهو املسمى مبفهوم املوافقة عند غريهم
مها فاهم اللغة وحاصلها أن علة احلكم تكون واضحة من غري نص عليها يفه

كاإليذاء حلرمة التأفيف، وانظر ِلم لَم يعتربوا النص على العلة قائما مقام فهمها من 
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النص على احلكم فيكون اللفظ مع النص على العلة داالً على احلكم يف مواردها 
 على أين رأيت يف اآلمدي أن داللة النص قد تكون العلة فيها منصوصا ،داللة نص
وعلى اجلملة فهذا املوضوع حيتاج إىل حترير من حنفي املذهب .  إليهاىمعليها أو مو

 . ضليع يف أصوله واهللا أعلم
التفصيل بني الفعل والترك أي أن التنصيص على العلة يف ) املذهب الثالث(

 حرمت اخلمر إلسكارها وال يفيد من :جانب التحرمي يفيد األمر بالقياس كما يف
 تصدق على هذا لفقره، وهو مذهب أيب عبد اهللا :يل كما إذا ق،جانب اإلجياب

البصري وقد فرق بينهما بأن حترمي الشيء لعلة يقتضي ترتب املفسدة على فعل ذلك 
الشيء لتلك العلة، وال شك أن التباعد عن هذه املفسدة ال حيصل إال بترك مجيع ما 

 فإن حصول ،وجدت فيه هذه العلة خبالف إجياب الشيء لعلة تترتب عليها مصلحة
 . هذه املصلحة ال يتوقف على فعل مجيع ما يترتب عليه مثلها

حرمت اخلمر إلسكارها فإن اإلسكار علة : إذا قال الشارع) مثال األول(
للتحرمي يترتب على فعله مفسدة وهي ضرر العقول، وهذه املفسدة ال ميكن للعبد أن 

 .  شرا هذه املفسدةينجو منها إال إذا ترك مجيع املسكرات اليت تترتب على
 تصدق على هذا لفقره فإن الفقر علة لوجوب :إذا قال) ومثال الثاين(

التصدق، ويترتب على تعليق احلكم ا مصلحة هي إعانة هذا الفقري ومساعدته على 
 . معاشه وهذه املصلحة ميكن حتصيلها من غري أن يتصدق على غريه من الفقراء

فسدة املترتبة على فعل ما حرم لعلة ال ميكن أنا ال نسلم أن امل) واجلواب(
التباعد عنها إال بترك مجيع ما وجدت فيه تلك العلة ملا قررنا سابقًا أن العلة جيوز أن 

 وحينئذ تكون مفسدا املترتبة عليها خاصة ،تكون هي املقيدة باحملل املنصوص عليه
 . أعلميتباعد عنها مبجرد ترك الفعل احملرم بالنص كاخلمر واهللا 

واعلم أين قررت مذهب أيب عبد اهللا ودليله واجلواب عنه بطريقة أعتقد أا 
 . أوضح مما ذكره اإلمام وشراح املنهاج وأمس بالنـزاع مع املذهبني السابقني

 . هذا متام القول فيما يتعلق مبسألة التنصيص على العلة واهللا أعلم بالصواب
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 املسألة الثانية
  ومساٍو وأدونإىل قطعي وظين وإىل أوىليف تقسيم القياس 

هذه املسألة ذكرها صاحب املنهاج هنا يف باب احلجية تبعا لإلمام يف 
احملصول، وإن كان جعلها مسألتني ال مسألة واحدة ولعلهم ذكروها يف هذا الباب 

 وإن ،للتنبيه على أن القياس القطعي مل ينكره أحد فهو خارج عن حمل النـزاع
 . حلكمة تقتضي تقدميها على ذكر اخلالف ال تأخريها عنه كما فعلواكانت هذه ا
 وإن كان مقتضى ترتيب هذا الكتاب أن تذكر يف الباب الثالث-وحنن- 

نتعرض هلا هنا تبعا للمنهاج باملقدار املناسب كما تعرضنا للمقدار احملتاج إليه يف 
 يف الباب الثالث الذي  وإن شاء اهللا سنعيد ذكرها،حترير حمل النـزاع كما سبق

القياس ينقسم أوالً إىل قطعي وظين، فالقطعي : خصصناه لبيان أقسام القياس فنقول
 : كما تقدم يتوقف على مقدمتني

 . العلم بعلة احلكم يف األصل) إحدامها(
العلم حبصول تلك العلة يف الفرع فإذا علمها اتهد علم بثبوت ) والثانية(

 . ان احلكم مقطوعا به أو مظنونااحلكم يف الفرع سواء ك
قياس الضرب على التأفيف فإنه قياس قطعي ألنا نعلم أن العلة هي ) مثاله(

األذى، ونعلم وجودها يف الفرع، ولكن احلكم هنا ظين ألنه مستفاد من داللة 
 ،هـ.ا. األلفاظ وقد قرر اإلمام أن اإلنصاف أنه ال سبيل إىل استفادة اليقني منها

ود االحتماالت العشرة فيها، وهي االشتراك، وااز، والنقل، واإلضمار، وذلك لوج
والتخصيص، والنسخ، والتقدمي، والتأخري، وتغيري اإلعراب، والصرف، واملعارض 

 . العقلي
واعلم أن كالم اإلمام حممول على داللة األلفاظ يف ذاا بقطع النظر عما 

 يف معناها كما حقق يف موضعه فما ذكره ينضم إليها من القرائن اليت جتعلها قطعية
 إمنا هو بالنظر لكونه مستفادا من النص ال ،من ظنية حكم األصل يف هذا املثال

واملظنون هو ما إذا . بالنظر للواقع وإال فال أعلم أحدا خالف يف أن التأفيف حرام
وية، واجلامع كانت كلتا املقدمتني أو إحدامها ظنية كقياس السفرجل على الرب يف الرب
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هو الطعم يف كل منهما فإن احلكم بأن العلة هي الطعم ليس مقطوعا به جلواز أن 
 . تكون هي الكيل أو القوت

)ا مع أن القطعية والظنية إمنا :)فإن قلتا أو ظنيما معىن كون القياس قطعي 
ا  مدرك إدراكً: ثبوت القيام لزيد مقطوع به أي: فتقول؟تتعلق باألحكام والنسب

جازما أو مظنون أي مدرك إدراكًا راجحا والقياس كما تقدم هو اإلثبات وقد 
 . فسروه باإلدراك املتعلق بثبوت حكم املقيس عليه للمقيس

)ظنون كما هو الظاهر عي والظين املقطوع به واملط إن أردنا بالق:)قلت
 وإن ،ة أو التجوزوبالقياس اإلثبات فال يصح التقسيم واإلطالق إال على سبيل املبالغ

 ما كانت صفته القطع :أردنا بالقطعي والظين ما كان على سبيل القطع أو الظن أي
 فإن اإلدراك يوصف بالقطع والظن واملقطوع ،والظن صح اإلطالق من غري تسمح

وكذلك . به واملظنون هو متعلق اإلدراك ومتعلقه هو ثبوت حكم األصل يف الفرع
 الفرع مساٍو : النسبة احلاصلة يف قولنا:تساوي املعلومني أيإذا أردنا بالقياس احلكم ب

 والذي يفهم من شراح املنهاج أن املوصوف ،لألصل يف احلكم ملساواته له يف العلة
 . وقد تقدم أن اإلحلاق هو االعتقاد فيعود اإلشكال. بذلك هو اإلحلاق

)قياس ن الإ : قد حصل اضطراب يف كتب األصول فتارة يقولون:)فإن قلت
ال يكون إال ظنيا وتارة يقسمون القياس كما هنا إىل قطعي وظين فهل من توفيق بني 

 .كالمهم؟
)قلت(:ا بل هو ظينمن نص على أن القياس ال يكون قطعي ،) اأنه أراد ) إم

 بل ،القياس املختلف يف حجيته أو جرى على أن ما يسمى قياسا قطعيا ليس بقياس
 . لة اللفظية على حنو ما سيأيتاحلكم مستفاد بالدال

)إن هذا اجلواب ال يظهر مع تعليل بعضهم لظنية القياس باحتمال :)فإن قلت 
 فإن هذا التعليل يقتضي ،أن تكون خصوصية األصل شرطًا أو خصوصية الفرع مانعا

أن كل قياس حىت ما مسيته قطعيا على القول بأنه قياس هو ظين لوجود هذا االحتمال 
 . خيلو قياس عنهإذ ال 

)ال نسلم أن كل قياس يوجد فيه هذا االحتمال فقد حيصل القطع بعدم :)قلت 
 وهل يشك أحد يف أن علة حترمي التأفيف ،اعتبار خصوصية احملل يف األصل والفرع
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هي األذى بقطع النظر عن كونه حاصالً من خصوص التأفيف؟ أو هل يشك أحد يف 
 التحرمي؟ ال أظن أحدا ينازع يف ذلك فإنه أن خصوصية الضرب ليست مانعة من

 . واضح واهللا أعلم
)سلمنا أنه قد يقطع بعلة احلكم يف األصل وبوجودها يف الفرع من :)فإن قلت 

غري اعتبار خصوصية احملل فيهما كما ذكرت لكن ال نسلم القطع باإلحلاق يف 
 . ود املعلول ألن العلل الشرعية ليست مؤثرة فال يلزم من وجودها وج؛احلكم

)ها وإن مل تكن مؤثرة فال يتخلف د إن العلل الشرعية جيب اضطرا:)قلت
 كما يأيت حتقيقه يف النقض ويف ختصيص العلة ،احلكم عنها إال ملانع أو فوات شرط

 فالقطع ،على أن جتويز حترمي التأفيف فقط دون الضرب يعد من سخافات العقول
 . داهة مبكان واهللا أعلمباإلحلاق يف مثل هذه الصورة من الب
 ومساو وأدون فإن كان ثبوت احلكم يف الفرع وينقسم القياس ثانيا إىل أوىل
 وإن كان دونه ، وإن كان مساويا فهو املساوي،أوىل من ثبوته يف األصل فهو األوىل

 فاألويل كقياس الضرب على التأفيف فإن األذى يف الضرب أشد وهو ،فهو األدون
 واملساوي كقياس األمة على العبد يف سراية العتق من ،من التأفيفأوىل بالتحرمي 

له يف عبد قوم  من أعتق شركًا((: البعض إىل الكل فإنه قد ثبت يف العبد بقوله 
 مث قسنا عليه األمة يف هذا احلكم لتساويهما يف علته وهي تشوف الشارع )١())عليه

سمان بالقياس يف معىن األصل  هذان الق:ويسميان أي: قال األسنوي. إىل العتق
 .هـ .ا. وبالقياس اجللي

واملعروف أن القياس يف معىن األصل هو ما مجع فيه بنفي الفارق واملؤثر 
كالقسم الثاين وكقياس صب البول يف املاء على البول فيه، وأما اجللي فيطلق 

لثالث إن بإطالقات متعددة ذكرها ابن السبكي يف مجع اجلوامع وسنفصلها يف الباب ا
 . شاء اهللا تعاىل

ة اليت يستعملها الفقهاء يف مباحثهم مثل قياس البطيخ سفكاألقي) وأما األدون(
وأما مراتب التفاوت فهي : قال اإلمام يف احملصول. على الرب يف الربا جبامع الطعم

                                     
 .من حديث عبد اهللا بن عمر) ١٥٠١(ومسلم ) ٢٥٢٢(أخرجه البخاري ) ١(
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حبسب مراتب الظنون، وملّا كانت مراتب الظنون غري حمصورة فكذا القول يف مراتب 
 . التفاوتهذا 

)مقتضى بيانك لقياس األوىل مبا سبق أن أولوية الفرع باحلكم إمنا :)فإن قلت 
كانت ألن ما فيه من العلة املقتضية للحكم أكثر مما يف األصل كاإليذاء فإنه يف 

 فلذلك كان الضرب بالتحرمي أوىل من ،الضرب الذي هو فرع أشد منه يف التأفيف
 أدون هو تفاوت العلة أيضا حبيث يكون ما يف فهل وجه كون القياس. التأفيف

، وإذا كان كذلك فهل يتفق مع قوهلم شرط األصل أشد مما يف الفرع عكس األوىل
القياس وجود العلة بتمامها يف الفرع مع أنه على هذا الوجه مل توجد العلة بتمامها 

 . فيه
)ا عن خم:)قلتالفة ما ذكرته  وجه ابن السبكي أدونية القياس بغري ذلك تفادي

 فإنه قال هو عدم القطع بأن ما ظن عليته علة كالطعم فإن القائل بعليته ،من الشرط
يف الربويات ليس قاطعا مبقالته الحتمال أن تكون العلة هي الكيل أو القوت، فإذا 

 هو مساواته يف الطعم، وثبوت احلكم فيه أدون :جئنا إىل قياس التفاح على الرب قلنا
 مكيل مقتات مطعوم فهو ربوي على كل االحتماالت  الربيف الرب؛ ألنمن ثبوته 

والثابت على كل . والتفاح ربوي على احتمال واحد وهو كون العلة الطعم
  .هـ.ا. دحاالحتماالت أقوى من الثابت على احتمال وا

ال مانع من أن تكون األدونية حبسب تفاوت العلة قوة وضعفًا بأن ) أقول(
شد يف األصل منها يف الفرع حبيث يكون اقتضاؤها للحكم يف األصل تكون العلة أ

 وال ينافيه اشتراط وجود العلة بتمامها ،أقوى من اقتضاءها له يف الفرع عكس األوىل
يف الفرع ألن القياس حينئذ يكون مبنيا على أن علة احلكم هي القدر املشترك 

كم الثابت يف ذي العلة املتحققة  وال شك أن احل،املتحقق يف املقدار القوي والضعيف
. يف املقدار القوي أقوى من احلكم الثابت يف ذي العلة املتحققة يف املقدار الضعيف

فلو فرضنا أن املنصوص على حكمه هو ضرب الوالدين وغلب على الظن أن العلة 
هي مطلق اإليذاء املنايف الحترامهما واإلحسان إليهما صح أن يكون مثل التأفيف 

سا على الضرب، واجلامع هو مطلق اإليذاء املتحقق فيهما وإن كان يف الضرب مقي
الذي هو األصل أشد منه يف التأفيف الذي هو الفرع فيكون اقتضاؤه للتحرمي يف 
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 . األصل أقوى منه يف الفرع ويكون التحرمي يف الفرع دون التحرمي يف األصل
)ن إ: لسبكي فإن ميكن أن يقال يرجع هذا الوجه إىل ما قاله ابن ا:)فإن قلت

األدونية جاءت من أن العلة يف األصل حيتمل أن تكون هي اإليذاء مطلقًا، أو اإليذاء 
الشديد املتحقق يف مثل الضرب وال يثبت التحرمي يف مثل التأفيف إال على االحتمال 

 . األول فقط
)املطلق  ينفرد هذا الوجه الذي قررناه فيما لو تيقنا أن العلة هي:)قلت 

 .  والضعيف، فإنه ال جيري فيه توجيه ابن السبكي قطعاياملتحقق يف القو
)ا، ويكون :)فإن قلتهل يكون القياس أدون مبثل ما قاله ابن السبكي أيض 

 : ألدونية القياس وجهان
 . ما ذكرته: )أحدمها(
 .  ما ذكره ابن السبكي:)والثاين(
)ا يكون القياس أدون  إن جرينا على أن القياس املس:)قلتاوي ال يكون ظني

مبثل ما قاله ابن السبكي أيضا، وإن جرينا على أنه يكون ظنيا كما يكون قطعيا فال 
ىل أعلم ايكون وسيأيت تفصيل القول يف قطعية وظنية األقسام الثالثة واهللا تع

 . بالصواب
 : مث اعلم أنه يتعلق ذين التقسيمني مباحث

أن حكم األصل تارة يكون قطعيا، وتارة يكون ظنيا، وذلك  :)األولاملبحث (
ثبوت احلكم يف األصل إما أن : قال اإلمام يف احملصول. حبسب الدليل الدال عليه
 فإن كان يقينيا استحال أن يكون احلكم يف الفرع أقوى ،يكون يقينيا أو ال يكون

 . منه ألنه ليس فوق اليقني درجة
قينيا فثبوت احلكم يف الفرع إما أن يكون أقوى أو مساويا إذا مل يكن ي) أما(
  .هـ. ا.األمثلة السابقة. قياس الضرب على التأفيف إخل: مثال األول. أو أدون

 .هـ.ا. وقد اعترض عليه النقشواين بأن العلوم تتفاوت
ألنا )  ما قاله اإلمام:أي (،قلنا ال نسلم ذلك: وقال القرايف يف شرح احملصول

 بينا أن اليقينيات قد ختتلف يف اجلالء فإن الواحد نصف االثنني أجالً من قد
احلسابيات املعلومة بالضرورة واحلسيات أجالً من الواحد نصف االثنني واملرئيات 
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 .هـ .ا. أجالً من امللموسات
ويف هذا الكالم الذي أطبق عليه هؤالء األئمة وغريهم مناقشة على جانب 

لك أن مقتضى هذا الكالم أن معىن كون الفرع أوىل باحلكم من  ذ،عظيم من األمهية
 فإن كان حكم األصل ،األصل أن إدراكه أقوى من اإلدراك املتعلق حبكم األصل

 من العلم جالأقطعيا وجرينا على أن العلوم تتفاوت كان العلم حبكم الفرع أقوى و
قوى من ظن وإن كان حكم األصل ظنيا كان ظن حكم الفرع أ. حبكم األصل
 وذلك مشكل ألن حكم الفرع يف كل قياس تابع حلكم األصل ،حكم األصل

وال شك أن علم التابع وظنه أضعف من علم . ومتفرع عليه وطريق لعلمه أو ظنه
املتبوع وظنه فال يتصور أن يكون العلم أو الظن حبكم الفرع أقوى وأجالً من العلم 

ة أخرى العلم أو الظن حبكم األصل تابع وبعبار. أو الظن حبكم األصل يف أي قياس
 .  وهو الدليل الدال عليههيف القوة والضعف لطريق

حكم الفرع فتابع لطريقه وهو القياس املتوقف على دليل حكم األصل ) وأما(
ولذلك ال يكون حكم الفرع قطعيا إذا كان حكم األصل ظنيا سواء كان القياس 

 أولوية الفرع باحلكم أن الفرع اشتمل على مقدار  فالتحقيق أن معىن،قطعيا أو ظنيا
من علة احلكم أعظم مما اشتمل عليه األصل فكان اقتضاء العلة للحكم يف الفرع 

 . أقوى من اقتضائها له يف األصل
وقوة العلة وضعفها بالنظر للمصلحة واملفسدة اليت تترتب عليها وذلك 

ي مطلق اإليذاء وهو يف الضرب لعظم  فإن العلة اجلامعة فيهما ه،كالتأفيف والضرب
وهذا غري العلم باحلكم ألن العلم حبكم اهللا يف األصل، . مفسدته أشد منه يف التأفيف

والفرع تابع للدليل، والدليل على احلقيقة هو دليل حكم األصل والقياس واسطة 
 . واهللا أعلم
للقياس يف ذاته إذا جرينا على ظاهر التقسيمني السابقني يكون ) املبحث الثاين(

، واملساوي، األوىل: (وحتته ثالث صور) القياس القطعي(من الصور العقلية ست 
مث إن صريح كالم الشراح أن قياس األوىل ال يكون إال . )واألدون، والظين كذلك

قطعيا وكذا املساوي على ما هو ظاهر عبارة األسنوي من أنه القياس يف معىن األصل 
 . الفارقوهو ما قطع فيه بنفي 
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له   فيتلخص من ذلك أن القياس القطعي،وقياس األدون ال يكون إال ظنيا
، واملساوي، والقياس الظين صورة واحدة وهو األدون فجملة الصور األوىل: صورتان

 القياس القطعي األدون، والظين :الواقعية ثالث وبقيت ثالث صور من الصور العقلية
يف هذه األقسام مع غض النظر عما قاله الشراح األويل واملساوي، ولكن إذا نظرت 

 ومساويا أمكنك القول بأن القياس القطعي يكون أدون والقياس الظين يكون أوىل
 : وإليك البيان

قد علمت أن قطعية القياس إمنا تكون حبصول العلم بعلة احلكم وبوجودها يف 
على ما قررناه إمنا تكون الفرع وظنية خبالف ذلك، وأن األولوية واملساواة واألدونية 

حبسب تفاوت العلة يف األصل والفرع وعدم تفاوا، فإن كانت يف الفرع أقوى منها 
 . وإن مل تتفاوت فاملساوي. يف األصل فاألوىل، وإن كان العكس فاألدون

إذا متهد هذا فاعلم أنه جيوز أن ال نقطع بالعلة يف األصل وهي مع ذلك أقوى 
 . صل فيكون القياس ظنيا أوىليف الفرع منها يف األ

إذا كان القتل : على ما يؤخذ من تقرير الشربيين قول الشافعية) مثال ذلك(
اخلطأ يوجب الكفارة فالعمد أوىل، وإذا كان اليمني غري الغموس يوجب الكفارة 

وإمنا قلنا أما ظنيان جلواز . فالغموس أوىل فهذان القياسان ظنيان ومن قبيل األوىل
يكون املعىن يف ذلك هو الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد أو الغموس بل أن ال 

 . التدارك والتاليف للمضرة ورمبا ال يقبلها العمد والغموس
وجيوز أن ال نقطع أيضا بعلة احلكم يف األصل وهي مع ذلك غري متفاوتة بل 

 وجيوز أن ،كثريةما يف األصل مساو ملا يف الفرع فيكون القياس ظنيا مساويا وأمثلته 
ة يف األصل وهي مع ذلك فيه أقوى منها يف الفرع فيكون القياس قطعيا لنقطع بالع

أدون كما تقدم يف مثال الضرب والتأفيف على فرض أن املنصوص على حكمه هو 
هذا كله إذا وجهنا األدونية بالتفاوت . الضرب مع القطع بأن العلة هي مطلق اإليذاء

 . يف العلة
ذا وجهت مبا قاله ابن السبكي فالصورتان األوليان يكونان من قبيل إ) أما(

  . وال مساويا كما هو ظاهر الشراحاألدون وال يتصور أن يكون القياس الظين أوىل
الصورة األخرية فهي واردة على توجيه ابن السبكي إال إذا منع تصور ) وأما(
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 . وقوعها واهللا أعلم
له إال  أن احلكم الثابت بالقياس األدون ال مستنداتفقوا على ) املبحث الثالث(

احلكم ) وأما. (له إال القياس احلكم الثابت بالقياس األدون ال مستند) وأما(القياس، 
 فقد اختلفوا فيه هل الداللة عليه قياسية أو لفظية؟ وعلى أا لفظية الثابت باألوىل

اللفظ عرفًا إىل ما يشمله  نقل :هل هو منطوق أو مفهوم؟ وعلى أنه منطوق قيل
 استعمل فيما يشملهما جمازا من إطالق اخلاص على :ويشمل املعىن األصلي، وقيل

العام بقرينة السياق وغريه، وعلى أنه مفهوم فهو مفهوم موافقة دل اللفظ عليه داللة 
 فال تقل هلما أف : بالتنبيه باألدىن على األعلى كما يف قوله تعاىل:انتقالية أي
]على ما هو أعلى منه يف ) أف (:فنبه باملنع من التأفيف وهو القول ]٢٣: اإلسراء

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه  :األذى وهو الضرب، أو بالعكس كقوله تعاىل
 فنبه باألمانة على القنطار ورده إىل صاحبه على ]٧٥: آل عمران[ بقنطار يؤده إليك

: والثاينيف جانب النفي، : واألولوالدرهم، األمانة على ما هو أقل منه وهو الرطل 
 . يف جانب اإلثبات

وليست هذه الداللة التزامية كما قاله األسنوي نقالً عن البيضاوي يف حبث 
اللغات ألن املدلول وهو مفهوم املوافقة ليس الزما للمعىن األصلي وهو املنطوق، 

له ال الزم  امية هو الزم املوضوعوإمنا هو الزم للعلة واملعترب مدلوالً للفظ داللة التز
 . العلة

)يلزم على هذا بطالن حصرهم للداللة اللفظية يف ثالثة أنواع:)فإن قلت  :
 . املطابقة، والتضمن، وااللتزام

)إن داللة اللفظ املنحصرة يف هذه الثالثة هي الداللة اللفظية الوضعية :)قلت 
 وهذه ،املعىن أو جزئه أو الزمه ما كان للوضع فيها مدخل يف الداللة على :أي

أنه ال مانع : ولك أن تقول. ليست كذلك، كذا يؤخذ مما كتب على مجع اجلوامع
من أن يكون املفهوم الزما للمنطوق بواسطة العلة وذلك كاف يف كوا داللة 
التزامية فصح ما قاله األسنوي والبيضاوي فإم يكتفون يف الداللة االلتزامية باللزوم 

 . ريف واهللا أعلمالع
 أو يكون مساويا مث إنه حصل خالف هل مفهوم املوافقة قاصر على األوىل
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 ]٣٤: اإلسراء[ إال باليت هي أحسنميوا مال اليتقربوال ت:أيضا كما يف قوله تعاىل
  .هذا على مصطلح الشافعية. فإنه يدل بطريق املفهوم على حرمة إحراقه أيضا

 أو مساويا م أن ما يسمى مفهوم موافقة سواء كان أوىلاحلنفية فمذهبه) وأما(
 وهي كما تقدم ذكرها قريبا أن يوجد يف املعىن الذي يدل ،مدلول عليه داللة نص

 وضع اللفظ ملعناه أن احلكم يف :عليه النظم علة يفهم كل من يعرف اللغة أي
اللفظ مل يوضع إال  إن الداللة عليه قياسية اعتصم بأن :مث من قال. املنطوق ألجلها

للمنطوق، وليس حكم املسكوت عنه جزًءا منه وال الزما له ومل يثبت نقل العرف ملا 
يشمله وال أنه استعمل فيه جمازا، وإمنا ثبت باإلحلاق نظرا للعلة اجلامعة وال معىن 

نه منطوق بأن اللفظ نقل عرفًا ملا يشمله إ : ورد من قبل من قال،للقياس إال ذلك
ر الفهم عرفًا إليه أو أن اللفظ استعمل فيه جمازا بدليل أنه ال يفهم من جمرد لتباد

 نقله ابن )أعين القول بااز(اللفظ بل ال بد من قرينة السياق وغريه، وهذا القول 
وبني العالمة الشربيين ضعفه وأنه فهم . السبكي يف مجع اجلوامع عن اآلمدي والغزايل

 .  ضمنا من غري تصريح بذلك)١ ()نخولامل(من عبارة الغزايل يف 
نه مفهوم أو مدلول عليه داللة نص فأجاب عما سبق بأن إ :من قال) وأما(

العلة اجلامعة إمنا هي لتناوله لغة ال لثبوت احلكم حىت يكون قياسا وهلذا نقطع بفهم 
 . هذا املعىن املسكوت عنه لغة قبل شرع القياس

)القول بأنه مفهوم أو مدلول عليه داللة نص  هل من تناف بني :)فإن قلت
 وبني القول بأنه قياس؟ 

)ال تنايف بينهما ألن املفهوم مسكوت والقياس :  قال الصفي اهلندي:)قلت
 ال تنايف بينهما :إحلاق مسكوت مبنطوق، ووافقه ابن السبكي يف شرح املختصر فقال

 وباعتبار ،ظ فكان مفهوماألن للمفهوم جهتني باعتبار إحدامها مستندا إىل اللف
األخرى قياس ولكنه يف شرح املنهاج رد على الصفي اهلندي واعتربمها متنافني وعلل 

والتحقيق أن من . ذلك بأن املفهوم مدلول اللفظ واملقيس غري مدلول ومها متناقضان
 بل القياس عنده ،مل يشترط يف القياس أن ال يكون الوصف املناسب مفهوما من اللغة

                                     
 .كتاب للغزايل يف أصول الفقه) ١(
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 جمرد إحلاق مسكوت مبنطوق لعلة سواء كانت تلك العلة يفهمها فاهم اللغة من هو
 وإن مل يشرع ،النص على حكم األصل حبيث يفهم حكم املسكوت من اللفظ

جليا، : القياس أو ال تكون العلة كذلك ذهب إىل أنه قياس واعترب القياس نوعني
ط يف القياس أن ال يكون ومن اشتر. وهذا ال خالف فيه، وغري جلي وفيه اخلالف

حكم املسكوت مفهوما من اللفظ مبقتضى اللغة ولو بواسطة العلة جرى على أنه 
 فليس بينهما تناف بل اخلالف اعتباري لفظي ال ،مفهوم أو مدلول عليه داللة نص

يترتب عليه شيء وما قيل من أن له فوائد كجواز النسخ به على القول بالداللة 
 . سية فغري صحيح كما يعلم من حمله واهللا أعلماللفظية دون القيا

وملا كان القول بأن داللته قياسية أو بطريق املفهوم، أو داللة نص إمنا ختتلف 
باالعتبار قصر اإلمام الرازي يف احملصول النـزاع يف هذا املقام بني القياس واحلقيقة 

لتأفيف منقول بالعرف إن املنع من ا: إن من الناس من قال: العرفية فقال ما خالصته
وهذا القول حكاه يف مقابلة أنه . عن موضوعه اللغوي إىل املنع من أنواع األذى

 : قياس فجعلهما مذهبني
 . أنه قياس) األول(
 . حقيقة عرفية) والثاين(

 : مث احتج لألول بأمرين
أن النقل خالف األصل فال يصار إليه إال بدليل وما قيل أن التبادر ) أحدمها(
ثبت االستعمال يف العام نفسه إذا رة االستعمال دليل على النقل فال يصح إال وكث

 . وذلك هو حمل النـزاع
التبادر للعام من جمرد اللفظ فممنوع بل من قرينة السياق كما يؤخذ ) وأما(
 . من الدليل

أنه لو كان منقوالً عرفًا ملا حسن من امللك إذا استوىل على عدوه أن ) الثاين(
 اجلالد عن صفعه واالستهانة به، وإن كان يأمر بقتله لكن التايل باطل وإذا بطل ينهى

 وهو أنه مل ينقل عرفًا وإذا بطل أنه منقول عرفًا ثبت ،التايل بطل املقدم وثبت نقيضه
 . أن احلكم مستفاد من القياس وهو املطلوب

ذا متناقضا ألن ووجه املالزمة أنه لو كان منقوالً عرفًا لكان مثل كالم امللك ه
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 بل هو ،هذا اللفظ منقول من الصفع إىل املنع من أنواع األذى مطلقًا اليت منها القتل
) وأما. (اقتله وال تقتله: أعظمها وأوىل باملنع من غريه فيناقض أمره بقتله فكأنه قال

 . ها العرف فإن مثل هذا الكالم يعد يف العرف حسنالالصغرى وهو بطالن التايل فدلي
 : وأجاب ابن السبكي مبنع املالزمة من وجهني

أن كالم امللك هذا ليس من قبيل ما حنن فيه فإن االستخفاف عند ) األول(
وس األبية أشد وقعا من القتل؛ ولذلك قتل كثري من امللوك أنفسهم فذوي األنفة والن

 . دىنحينما أيقنوا باألسر يف يد عدوهم وحينئذ فهو ناه عن األعلى آمرا باأل
أنا سلمنا أنه من قبيل ما حنن فيه لكن إمنا ندعي النقل عرفًا إذا ) الوجه الثاين(

 . مل يتقدم ما يناقض مقتضاه كما يف صورة النـزاع
ما قاله األسنوي من أنه ال يطابق املدعي؛ ألن الكالم يف نقل التأفيف ) وأما(

فلو . لفظة عدم النقل يف أخرى وال يلزم من عدم النقل يف ،ال يف نقل االستخفاف
 الستقام فغري مسلم كما هو واضح إذ ليس الكالم يف ،قل له أفت وال :قال

 .  ال تقل له أف بل هو يف كل ما ِأشبهه واهللا أعلم:خصوص لفظ
  :)واحتج للثاين بأمور(
لو كان هذا احلكم مستفادا من القياس لوجب أن ال يعلمه من ال ) األول(

 . ياس، لكن التايل باطل فبطل املقدم وثبت نقيضه وهو املطلوبيقول بصحة الق
مبنع املالزمة ألنه مستفاد من القياس اجللي الذي مل ينكره أحد ) واجلواب(

وقد علمت يف عدة مواضع أن القياس اجللي مل ينكره إال ابن حزم الذي ال يعتد 
 وهو والقياس اجللي خبالفه، وأن من قال به ال يسميه قياسا بل يسميه استدالالً

 . خمتلفان باالعتبار فقط كما سبق موضحا، وبذلك تعلم ما يف كالم ابن السبكي هنا
أنه لو كان مستفادا من القياس لوجب أن ال يعلمه العاقل لو منعه اهللا ) الثاين(

 . من القياس الشرعي
 . عن هذا الوجه كاجلواب عن الوجه األول سواء بسواء) واجلواب(
 فالن : فالن ال ميلك نقريا وال قطمريا، وقوهلم:أننا أمجعنا على قوهلم) ثالثال(

ال ميلك حبة يفيد يف العرف أنه ال شيء له ألبتة، فوجب أن يكون هذا اللفظ قد 
فال تقل هلما  (:نقله العرف إىل ذلك وإذا ثبت النقل يف هذه األلفاظ ثبت يف مثل
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 . إذ ال قائل بالفرق) أف
ا عن املثال األول فقد حكمنا فيه بالنقل بالضرورة إذ ال فائدة أم) واجلواب(

فال ضرورة ) فال تقل هلما أف: (ما كان مثل) وأما(يف محله على معناه األصلي، 
تلجئ إىل النقل فيه جلواز احلمل على معناه اللغوي، وهو املنع من التأفيف فقط، 

على نفي كل شيء بواسطة نقل العرف عن املثال الثاين فال نسلم أن داللته ) وأما(
وإن كان . اللفظ لذلك بل ألن احلبة جزء مما فوقها مما يزرع فليست جزًءا مما فوقها

املراد زنة حبة فيصح أن تكون جزًءا مما فوقها لكن ال بد من ادعاء اشتهار هذا 
ى كل التقدير يف العرف؛ ألن األصل عدم التقدير فيلزم أن تكون اللفظة منقولة، وعل

يستوي املثاالن يف دعوى النقل للضرورة، كذا يؤخذ بالنسبة إىل احتمال التقدير من 
 وفيه نظر للفرق بني املثالني على التقدير فإن املثال األول ادعينا فيه نقل ،األسنوي
املثال الثاين على التقدير فلم ندع إال ) وأما. (له من اخلاص إىل العام للضرورة العرف

عن أصلها إىل زنتها حىت صارت جزًءا مما فوقها وحينئذ كان إرادة نفي نقل احلبة 
 . كل شيء منها بطريق اللزوم
ن إرادة زنة حبة إمنا جاءت من تقدير مضاف يف نظم إ: على أنه ميكن أن يقال

 . الكالم من غري حاجة إىل النقل العريف واهللا أعلم
النظر عن سياق املنهاج أين ذكرت هذه املسألة على وجهها وقطعت ) واعلم(
 وال خيفى على من أحاط مبا ذكرناه ما يف سياقهم وما ذكروه من األدلة ،وشراحه

 . من مواطن الضعف واهللا أعلم
ذكر يف البحر احمليط أنه ال حيكم بفسق املخالف يف حجية ) املسألة الثالثة(

 حيكم بفسقه :القياس وإن قلنا أن دليله قطعي ألنه متأول، وقال بعض املتكلمني
 .هـ .ا. حكاه احللواين

)ا عليه، وأن أول من باح :)فإن قلتقد سبق أن العمل بالقياس كان جممع 
بإنكاره النظام وتابعه عليه غريه، وال شك أن املخالفة فيه خرق لإلمجاع فكيف ال 
يعد فاسقًا من خرق اإلمجاع مع أن املعروف أنه يكفر بذلك إن كان عاملًا بذلك 

 . دامتعم
)ا على إنكاره، ومل يسلم :)قلتقد سبق أن منكره ادعى اإلمجاع أيض 
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اإلمجاع على العمل به، ولعل هذا هو التأول الذي ذكره الزركشي يف البحر، وهو 
ولكن هذا إمنا يظهر بالنسبة لغري النظام أما . له خمرج عن العصيان وإن مل يسلم

هم فال أظن أنه ال يعد فاسقًا، على أن ابن النظام الذي طعن يف الصحابة ويف إمجاع
 . السبكي قد نقل أنه زنديق وقد سبق التنبيه على ذلك واهللا أعلم

القياس يعمل به قطعا عندنا يف نص الشارع أما بالنسبة إىل ) املسألة الرابعة(
 كما لو نص على حكم فهل تستنبط العلة ويعدى احلكم؟ قال اإلمام ،نص اتهد
حكى والدي عن اإلمام حممد بن حيىي املنع يف ذلك، وإمنا :  يف كتاب القضاءالرافعي

جاز يف نص الشارع ألنا تعبدنا وأمرنا بالقياس واألشبه بصنيع األصحاب خالفه، أال 
تراهم ينقلون احلكم وخيتلفون يف أن علته كذا أو كذا وكل منهما يطرد احلكم يف 

 .  عنه بالتخريج كذا يف البحر احمليط وهو املعرب،فروع علته، وهذا كما قال
إمنا يعمل بالقياس ابتداء وال جيوز النسخ به ولئن جوزناه فال ) املسألة اخلامسة(

 . يقع وحمل بسطها يف النسخ
ال جيوز العمل بالقياس يف أمساء اهللا تعاىل وإن أثبتناها بالظن ) املسألة السادسة(

 . رشدكخرب الواحد، قاله ابن القشريي يف امل
ال جيوز، :  بالقياس عند اجلمهور وقيلجيوز أن يتعبد النيب ) املسألة السابعة(

 قطعي فال نزاع فيه، وجيوز أن يتعبد اهللا بالقياس وقد سبق أن القياس الصادر منه 
 بالتفصيل بني احلاضر : ال جيوز مطلقًا وقيل: عند املعظم، وقيلمن عاصره 

 . ع يف باب االجتهادوالغائب وحمل بسط هذا املوضو
رضي اهللا -قال الشافعي . إمنا يستعمل القياس إذا عدم النص) املسألة الثامنة(
القياس موضع ضرورة ألنه ال حيل القياس واخلرب موجود كما : خر الرسالةآ يف -عنه

يكون التيمم طهارة عند اإلعواز من املاء، وال يكون طهارة إذا وجد املاء، وأطلق 
إسحاق أن املسألة إذا مل يكن فيها نص وال إمجاع وجب القياس فيها، األستاذ أبو 
 :  وهل يعمل به قبل البحث على النصوص ومجيع داللتها؟ للمسألة أحوال،وإال جاز
أن يريد العمل به قبل طلب احلكم من النصوص املعروفة فيمتنع ) أحدها(
 . قطعا

ها مع رجاء الوجود فعلى أن يريد العمل به قبل طلب نصوص ال يعرف) ثانيها(
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 : جيوز، ومذهب الشافعي، ومذهب أمحد وفقهاء احلديث:كالم أيب إسحاق السابق
ال جيوز، وهلذا جعلوا القياس ضرورات مبنـزلة التيمم ال يعدل إليه إال إذا غلب على 

). وما تصنع بالقياس ويف احلديث ما يغنيك: (ظنه عدم املاء وهو معىن قول أمحد
 مبنـزلة النص  فإن وجود النيب لة شبه جبواز االجتهاد حبضرة النيب وهلذه املسأ

 . فيحتمل اجلواز إذا خاف الفوت على حكم احلادثة
أن يبحث عن النص ويغلب على ظنه عدمه فههنا جيوز القياس ) احلالة الثالثة(

 حكى ابن حزم، عن أيب حنيفة : مث قال فيه. قطعا، كذا يف البحر احمليط للزركشي
.  أن اخلرب املرسل والضعيف أوىل من القياس، وال حيل القياس مع وجوده-رمحه اهللا-
والرواية عن الصاحب الذي ال يعرف له خمالف منهم أوىل من القياس، وقال : قال

ال جيوز القياس مع نص القرآن أو خرب مسند صحيح :  تعاىل-رمحه اهللا-الشافعي 
ل أبو الفرج، والقاضي أبو بكر األري وقا. وأما عند عدمهما فالقياس واجب

 . القياس أوىل من خرب الواحد املسند واملرسل: املالكيان
. وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خرب الواحد قبلهما: قال ابن حزم

وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتاب اجلهر بالبسملة، عن القاضي ابن 
مذهب أمحد أن : ته إىل العراق يقولل عقيل يف رحالعريب أنه مسع أبا الوفاء بن

وهذه وحلة من أمحد ال تليق : قال ابن العريب. ضعيف األثر خري من قوي النظر
قال بعض أئمة احلنابلة املتأخرين مراده . مبنصبه فإن ضعيف األثر ال حيتج به مطلقًا

 .هـ باختصار .ا. بالضعيف ما احنط عن درجة الصحيح، وإن كان حسنا
 ينبغي أن يقال فيما حكاه -رضي اهللا عنه-وما قيل فيما نقل عن اإلمام أمحد 

 .  واهللا تعاىل أعلم-رضي اهللا عنه-ابن حزم عن أيب حنيفة 
 : قد يعمل بالقياس مع وجود النص يف صور: وقال الزركشي يف البحر

ز أن يكون النص عاما والقياس خاصا، وقلنا بقول اجلمهور أنه جيو) منها(
  .ختصيص العموم بالقياس فالقياس مقدم

أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص املعارض وقطع ) ومنها(
  .بوجود العلة يف الفرع فإنه يقدم على القياس

أن يكون النص خمالفًا للقياس من كل وجه على رأي احلنفية فإم ) ومنها(
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 وانظر ،هـ.ا. رهان عن مالك أيضايقدمون القياس على خرب الواحد وحكاه ابن ب
هذا األخري املنقول عن احلنفية مع ما نقله ابن حزم، عن أيب حنيفة فإما متنافيان 

 . واهللا أعلم
       : ذكر اآلمدي يف األحكام أن القياس مأمور به لقوله تعاىل) املسألة التاسعة(
 فاعتربوا يا أويل األبصار ]وهو منقسم إىل واجب  كما سبق تقريره]٢: احلشر 

ومندوب، والواجب منه ما هو واجب على األعيان، وذلك يف حق كل من نزلت 
ومنه ما . به نازلة من القضاة واتهدين، وال يقوم غريه فيها مقامه مع ضيق الوقت

هو واجب على الكفاية وذلك بأن يكون كل واحد من اتهدين يقوم مقام غريه يف 
 .  الواقعة بالقياستعريف حكم ما حدث من

املندوب فهو القياس فيما جيوز حدوثه من الوقائع ومل حيدث بعد، فإن ) وأما(
هل يوصف القياس : املكلف قد يندب إليه ليكون حكمه معدا لوقت احلاجة مث قال

 : بكونه دينا هللا تعاىل؟ وحكى يف ذلك ثالثة مذاهب
 .  مطلقًامذهب القاضي عبد اجلبار وهو أنه يوصف) األول(
 . مذهب أيب اهلذيل وهو املنع مطلقًا) والثاين(
مذهب اجلبائي وهو التفصيل بني الواجب فيوصف بذلك واملندوب ) والثالث(

فال يوصف، مث اختار اآلمدي أنه إن عين بالدين ما كان من األحكام املقصودة حبكم 
 لنفسه بل  كوجوب الفعل وحرمته فالقياس ليس بدين فإنه غري مقصود،األصالة
 . لغريه

وإن عين بالدين ما تعبدنا به سواء كان مقصودا أصليا أو تابعا فالقياس من 
 .هـ كالم اآلمدي يف األحكام.ا. الدين ألنا متعبدون به وباجلملة فاملسألة لفظية

ويعلم منه أن هذه األقوال كلها للمعتزلة، ومل يبني اآلمدي وجه هذه   
لسبكي يف مجع اجلوامع بطريقة أخرى خمالفة حلكاية األقوال وقد حكاها ابن ا

 : القياس من الدين ألنه مأمور به لقوله تعاىل:  وعبارته مع شرحه للمحلي،اآلمدي
فاعتربوا يا أويل األبصارليس من الدين ألن اسم الدين إمنا يقع على ما : وقيل 

 . هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك؛ ألنه قد ال حيتاج إليه
منه حيث يتعني بأن مل يكن للمسألة دليل غريه خبالف ما إذا مل ) وثالثهما(
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 .  وقد حبث العالمة ابن قاسم يف آياته دليل القول الثاين،يتعني لعدم احلاجة إليه
وحاصل حبثه أنه إن أريد باملستمر ما يكون فعله مستمرا يف كل وقت فيوجد 

 يتكرر فعله فالقياس كذلك فهو يتكرر من الدين ما ال يكون كذلك، وإن أريد به ما
وإن أريد به ما يكون . بتكرر احلاجة فهو كركعيت االستخارة مثالً تتكرر بتكررها

مشروعا يف حق كل أحد أو يف حق األكثر أو ما لو وقع دام فيوجد من الدين قطعا 
 .هـ .ا. وإن أريد به غري ذلك فليبني فتأمل. ما ليس كذلك

لعل املراد به ماال يغين عنه غريه يف : الشربيين عنه بقولهوقد أجاب العالمة 
 للقول ح مث استشكل العالمة الشربيين تعليل الشار،بعض األحيان مع امتناع العلم به

بأنه يقتضي أن القياس على األول من الدين وإن ) ألنه قد ال حيتاج إليه: (الثاين بقوله
ن إ: يقال ا اإلشكال بأنه ميكن أنمل حيتج إليه بأن وجد النص، مث أجاب عن هذ

والثاين .  القياس الذي من الدين ما وجدت شروطه ومنها عدم النص:األول يقول
حيث كان ال حيتاج إليه يف بعض األحيان عند وجود النص فليس شيء منه : يقول

 .هـ .ا. من الدين
)صله  ما الفرق بني القول األول على هذا والقول الثالث الذي حا:)فإن قلت

أن القياس من الدين إذا تعني بأن ال يوجد للمسألة دليل غريه، فإن مقتضى هذا 
 . القول أن القياس من الدين عند عدم النص كالقول األول سواء بسواء

)ن القياس مطلقًا من الدين فإن إ : لعل الفرق بينهما أن األول يقول:)قلت
اس ال لكونه من الدين، وإن مل اشترط فيه فقدان النص كان ذلك شرطًا لتحقيق لقي

 . يشترط فيه ذلك كما هو رأي من جوز اجتماعهما فاألمر واضح
 ال يكون القياس من الدين إال إذا تعني فيشترط يف كونه :فيقول) وأما الثالث(

) قلت. (من الدين فقدان النص سواء جعلناه شرطًا لتحقق القياس أيضا أم مل جنعله
ي فقط والظاهر أن القول الثالث جار على عدم االشتراط كما الفرق بينهما اعتبار

يؤخذ من قول الشارح حيث يتعني، فاخلالف بينهما حقيقي ال اعتباري، وبذلك 
يصح القول بأن اخلالف بني األقوال الثالثة على ما حكاه ابن السبكي يف مجع 

 إال ، سبق ذكرهااجلوامع وشارحه احمللي ليس لفظيا خبالفه على حكاية اآلمدي اليت
أن ما قرره اآلمدي هو املعقول فإن ختصيص اسم الدين بالثابت املستمر على التفسري 
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 . السابق للعالمة الشربيين مما مل يدل عليه عقل وال نقل، واهللا أعلم حبقائق األمور
إن حكم املقيس دين اهللا : مث اعلم أن ابن السبكي نقل عن السمعاين أنه يقال

وقد . قاله اهللا وال رسوله؛ ألنه مستنبط ال منصوص: يقال وز أنوشرعه، وال جي
إن قائل ذلك إن قصد أن اهللا قاله صرحيا : ناقشه العالمة ابن قاسم يف آياته مبا حاصله

 وإن قصد أنه دل عليه ،بأن دل عليه بقول خيصه فالتحرمي واضح ألنه كذب على اهللا
التحرمي ويبقى الكالم حال اإلطالق وقد وأرشد إليه حبكم املقيس عليه فينبغي عدم 

 على أنه قد يتوقف يف ،نلتزم عدم التحرمي لقيام االحتمال اآليت وعدم تعمد الكذب
ل شيء هللا فيه حكم كالتحرمي يف القسم األول إذا قال ذلك بناء على ظنه أن 

 . -رمحه اهللا-فللمقيس حكم قاله اهللا إخل ما قاله 
أن هذه العبارة تفيد أن حكم املقيس مدلول عليه والظاهر أن احلرمة من حيث 

 . بالكتاب أو السنة مباشرة فتكون كذبا قطعا
أنه يقصد أن اهللا دل عليه وأرشد إليه حبكم املقيس عليه فالظاهر أن ) وإما(

قصده هذا ال خيرجه من اإلمث ألن هذا املعىن ال يؤدي مبثل هذه العبارة، واهللا أعلم 
 . بالصواب

ام القول يف الفصل األول من الباب األول الذي خصصناه حلجية القياس هذا مت
وما يتعلق ا، وسنشرع يف الفصل الثاين الذي جعلناه لبيان أن القياس من أصول 

 . الفقه، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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 الفصل الثاين
 يف بيان أن القياس من أصول الفقه

على أن القياس من أصول الفقه ووجهه واضح فإن اعلم أن مجهور األصوليني 
القياس من أدلة الفقه كالكتاب والسنة، واإلمجاع، وذهب إمام احلرمني كما نقله ابن 

والغزايل والكيا كما نقله الزركشي يف البحر احمليط إىل أنه . السبكي يف مجع اجلوامع
 . ليس من أصول الفقه
ألن األدلة هي املثمرة : غزايلواختلفت مآخذهم فقال ال: قال الزركشي

ألن األدلة إمنا تطلق على : واألحكام والقياس من طرق االستثمار، وقال اإلمام
وفيما قاله الغزايل، . ومل يذكر مآخذ الكيا،هـ.ا. املقطوع به، والقياس ال يفيد الظن

  .وإمام احلرمني نظر
ء على أنه حجة ليس مثمرا أنا ال نسلم أن القياس بنا: ما قاله الغزايل ففيه) أما(

 إن القياس واسطة يف أن دليل :إال أن يقال) اللهم(بل هو مثمر كالكتاب والسنة 
 . حكم األصل دال على حكم الفرع

إن : (ما قاله إمام احلرمني فغري مسلم؛ ألنه إن أراد باملقطوع به من قوله) وأما(
ينافيه قوله بعد ) فأوالً(نه دليل هو املقطوع بأ) األدلة ال تطلق إال على املقطوع به

وإن . ال يتأتى على أنه حجة ثابتة قطعا) وثانيا. ( والقياس ال يفيد إال الظن:ذلك
كان مراده باملقطوع به هو الذي يفيد احلكم قطعا فال يشمل دليالً من األدلة سوى 

 . بعض أنواع اإلمجاع فإن داللة الكتاب والسنة على احلكم ظنية
وجه العالمة الشربيين ما قاله إمام احلرمني من أن القياس ليس من  وقد اهذ

 الظاهر أن أصول الفقه عند اإلمام ال تطلق إال :أصول الفقه بتوجيه آخر وعبارته
على ما يثبت الفقه استقالالً بأن ال حيتاج يف الداللة على احلكم إىل غريها، وكل 

 القياس فإنه حمتاج يف الداللة على  خبالف،واحد من الكتاب والسنة واإلمجاع كذلك
احلكم إىل أحد هذه الثالثة ضرورة توقفه على العلة املنصوصة بأحدها أو املستنبطة 
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 . مما نص عليه به، فثبت أن كونه حجة ال ينايف أنه ليس من أصول الفقه
)ا يفتقر إىل السند فينبغي أن ال يكون من األصول :)فإن قلتاإلمجاع أيض 
 . على هذا
)أجاب السعد يف التلويح بأن اإلمجاع إمنا حيتاج إىل السند يف حتققه ال :)قلت 

يف نفس الداللة على احلكم فإن املستدل به ال حيتاج إىل مالحظة السند وااللتفات 
إليه خبالف القياس فإن االستدالل به ال ميكن بدون اعتبار أحد األصول الثالثة 

 . -رمحه اهللا-هـ .ا. فتأمل
ر مل اقتصر يف وجه توقف القياس على غريه على توقفه على املنصوصة إخل وانظ

 .  ومل يذكر توقفه على النص، أو اإلمجاع على حكم األصل
مث اعلم أن ما ذكره العالمة الشربيين يظهر منه مدرك إمام احلرمني يف عدم 

احلكم أن القياس حيث احتاج يف الداللة على : اعتبار القياس من األصول وحاصله
إىل غريه ال يصح إطالق األصل عليه ألن األصل ما بين عليه غريه وهو أيضا احملتاج 
إليه، والقياس مبين على غريه، وحمتاج إىل ذلك الغري، وفيه نظر ألن القياس كما يبىن 
على غريه يبىن عليه غريه وهو احلكم الشرعي املستفاد منه، وأصول الفقه مسيت 

 عليها، وهو العلم باألحكام الشرعية العملية فال يعتد ذا املدرك، أصوالً البتناء الفقه
فاحلق أنه من األصول بل هو بالنظر إىل الفن املدون أدق مباحثه واهللا أعلم 

 . بالصواب
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 الباب خامتة هلذا

  يف القياس يف اللغات والعقليات
 :القياس يف اللغات

النقل الصحيح عنه، وإمام احلرمني ذهب القاضي أبو بكر الباقالين على 
والغزايل واآلمدي، وابن احلاجب، وكذا أصحابنا، وأكثر احلنفية، ومجهور املعتزلة 
على ما نقله يف احملصول عنهم إىل أن اللغة ال جيوز إثباا بالقياس، وجزم به اإلمام يف 

بيضاوي يف وذهب اإلمام هنا إىل اجلواز وتبعه ال. األوامر والنواهي من احملصول
املنهاج، ونقله يف احملصول عن ابن سريج من أصحاب الشافعي ونقل أيضا فيه عن 

 الفارسي، يابن جين يف اخلصائص، أنه قول أكثر أئمة العربية، كاملازين وأيب عل
ونقله ابن السبكي يف مجع اجلوامع، عن ابن أيب هريرة، وأيب إسحاق الشريازي من 

 . أصحابنا
 وقبل أن ، ثالثًا جبواز إثبات احلقيقة بالقياس دون اازكما أنه حكى قوالً

  :نذكر حجج الفريقني نبني أمورا ال بد من الوقوف عليها
  :اتفقوا على أنه ليس من حمل اخلالف ثالثة أشياء) األولاألمر (
ما يثبت تعميمه ألفراده بطريق النقل عن العرب سواء كان جامدا ) أحدها(

مشتقًا كأمساء الفاعلني واملفعولني كالضارب واملضروب، فإن لفظ كرجل وأسامة أو 
رجل نقل عن العرب أنه اسم للذكر البالغ من بين آدم فيطلق على كل واحد وإن مل 
يسمع من العرب إطالقه عليه خبصوصه من غري قياس، وكذلك أسامة فإنه اسم 

إىل قياس، ومل يسمع للحيوان املفترس وال حيتاج يف إطالقه على أي حيوان مفترس 
 .من العرب إطالقه خبصوصه عليه، وكذلك الضارب واملضروب
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ما ثبت تعميمه باالستقراء والتتبع من أئمة اللغة العربية لكالم العرب ) ثانيها (
ككل فاعل مرفوع، فإن مثل هذه القاعدة الكلية ثبتت باستقراء كالم العرب فكأا 

العنوان احلادث حبدوث االصطالحات النحوية، مقررة لديهم، وإن مل يعرفوها ذا 
قال ابن . فإذا رفعنا فاعالً مل نسمع شخصه من العرب ال يكون ذلك بطريق القياس

 يغين عن إخراج هاتني الصورتني )القياس(أن لفظ : السبكي يف مجع اجلوامع ما معناه
تصور فيه قياس من حمل النـزاع، ووجهه أن الثابت تعميمه بالنقل أو باالستقراء ال ي

 . حىت ينفي عن حمل النـزاع
 أنه يتصور فيه قياس بأنه يقاس ما مل يسمع رفعه خبصوصه على ما :)ال يقال(
 . مسع

 ما مل يسمع شخصه من العرب داخل يف الكلية املقررة لديهم :)ألنا نقول(
فحكمه مستفاد من كالمهم بطريق األصالة والنص ال بطريق القياس، فإن مثله مثل 

 مث ظهر مسكر من املسكرات حديثًا مل ،ما لو نص الشارع على أن كل مسكر حرام
يكن موجودا قبل هذا الزمن فإن حكمه مستفاد من النص على الكلية الشاملة له 

 . بطريق القياس
األعالم الشخصية كزيد، وعمرو بالنسبة ملعناها العلمي فإا مل توضع ) ثالثها(

 ،ة بينهما حىت يعقل قياس ما شاركها يف تلك املناسبة عليهاملعانيها العلمية للمناسب
ن من مل إوإمنا وضعت لتمييز األشخاص بعضها عن بعض عند العامل بوضعها حىت 

 . يعلم بذلك الوضع ال يتميز الشخص بامسه عنده عن غريه
 قد شاع يف العرف قوهلم هذا سيبويه، وهذا :)فإن قلت: (قال ابن السبكي

 . يس إال بطريق القياس وإال مل حيصل املدح يف ذلكجالينوس، ول
)جاز أن يكون ذلك بطريق حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه :)قلت 

 .هـ .ا.  هذا حافظ كتاب سيبويه، وعلم جالينوس:أي
جيوز أيضا أن يكون هذا اإلطالق على سبيل االستعارة ألنه من : وأقول

 هذا :امت، وأن يكون من قبيل التشبيه البليغ أياألعالم املشتهرة بنوع وصفية كح
 . مثل سيبويه يف علم النحو، ومثل جالينوس يف الطب

)ا بنوع وصفية وجاز التجوز فيه على ما هو :)فإن قلتإذا كان العلم مشتهر 
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 مقرر يف علم البيان فهل جيوز أن يكون حمل اخلالف كباقي اازات على ما سيأيت؟ 
)ا فيه والظاهر أنه يكون من حمل اخلالف؛ ألنه بالتأويل يصري  مل أر ن:)قلتص

 . اسم جنس واهللا أعلم
حمل النـزاع هو األمساء املوضوعة للمعاين املخصوصة الدائرة مع ) وإمنا(

األوصاف املوجودة يف املسمى وجودا، وعدما كاخلمر فإنه اسم لعصري العنب 
ا وعدما، فهل يقاس النبيذ عليه ملشاركته له يف املسكر وهو دائر مع اإلسكار وجود

وصف اإلسكار فيطلق عليه اسم اخلمر أيضا أو ال، وكذا لفظ السارق هل يطلق 
 على النباش ملشاركته له يف أنه أخذ مال الغري خفية، وكذا لفظ الزاين هل قياساً

عا يطلق على الالئط قياسا ملشاركته له يف أن كالً إيالج فرج يف فرج حمرم شر
 .  كذا يف ابن السبكي؟هكذاومشتهى طبعا أو ال 

)ظاهره أنه ال يشترط املناسبة بني اللفظ واملعىن مع أن املعروف أنه :)فإن قلت 
 . ال بد منها كما سيأيت يف عبارة الشربيين

وعبارة األسنوي يف هذا املقام أوضح من عبارة ابن السبكي، ونصها، وإمنا 
 وضعت على الذوات ألجل اشتماهلا على معان مناسبة حمل اخلالف األمساء اليت

 .هـ .ا. للتسمية يدور معها اإلطالق وجودا وعدما
)إن دوران االسم مع الوصف القائم باملسمى دليل املناسبة بني االسم :)قلت 

 أي :واملسمى باعتباره وإن مل يظهر لنا يف الكل كما ظهر يف لفظ اخلمر، فال يقال
 . ظ الزنا ومعناه، ولفظ السارق ومعناه، فتأمل واهللا أعلممناسبة بني لف

يفرق بني القياس يف الشرعيات، والقياس يف اللغات بأن قياس ) األمر الثاين(
 والقياس يف الشرعيات ،اللغة يكون اجلامع فيه جمرد مناسبة بني املعىن ولفظ األصل

 . يكون اجلامع فيه علة بني املعنيني
 يف : جيري يف احلقيقة وااز وقيل:ليق أن قياس اللغة قسب) األمر الثالث(

 .  ال جيري فيهما:احلقيقة فقط، وقيل
 . تصوره يف احلقيقة فظاهر من األمثلة السابقة) أما(
 يف الفرس من حيث أنه من أفراد )الدابة(ااز فكما لو استعملنا لفظ ) وأما(

وضع يف اللغة للمقيد خبصوصه والعالقة ذوات األربع، فإنه جماز لغة؛ ألن اللفظ مل ي
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هي التقييد فإذا استعمل يف حيوان آخر من ذوات األربع لتلك العالقة قياسا على 
ا للمجاز على ااز األول لوجود املناسبة بني اللفظ ومعناه كاألول كان قياساز ا

 . جبامع املناسبة بني اللفظ واملعىن فيهما
)از يكون هلذا القياس  إذا اشترطنا:)فإن قلتمساع شخص العالقة يف ا 

فائدة، وإذا مل نشترط ذلك واكتفينا بسماع نوعها كما هو الصحيح فال فائدة يف 
هذا القياس؛ ألن باب التجوز مفتوح على مصراعيه سواء جوزنا القياس يف ااز أو 

 . ه باالستقراءبل هو خارج حينئذ عن حمل النـزاع؛ ألنه مبنـزلة ما ثبت تعميم. ال
)ا :)قلتيترتب على ذلك فائدة جليلة وهي أنا إذا جوزنا إثبات اللغة قياس 

 ىورتب حكم على جماز، وهناك جماز آخر مشارك للمجاز األول يف املناسبة تعد
احلكم إليه من غري حاجة إىل القياس الشرعي خبالف ما إذا مل جنوز إثبات اللغة 

 .  نوع العالقةوإن اكتفينا بسماع. بالقياس
وهو أيضا ليس خارجا عن حمل النـزاع كما ثبت تعميمه باالستقراء ألن 
ااز الثابت بطريق القياس على القول به يكون مبنـزلة ما مسع التكلم به خبالف ما 
إذا مل نقل بالقياس، ولو اكتفينا بسماع النوع فإنه ال يكون مبنـزلة ما مسع التكلم 

جيوز يف مقام آخر أن يستعمل هذا اللفظ يف املعىن الثاين جمازا من  بل غايته أنه ،به
 مث هو أخص من ااز ،أي شخص آخر وال حيمل كالم صاحب ااز األول عليه

املبين على مساع نوع العالقة إذ ال يشترط فيه مناسبة املعىن لالسم بل مداره على 
كذا يف . العالقة مع مناسبة املعىن لالسمهنا فاملسوغ فيه ) أما (،العالقة بني املعنيني

 . تقرير العالمة الشربيين مع زيادة توضيح
أن فائدة هذا اخلالف أنا إذا جوزنا إثبات اللغة بالقياس كان ) األمر الرابع(

حكم النبيذ والنباش والالئط مستفادا من النص على حكم اخلمر والسارق والزاين 
 .  أعلممن غري حاجة إىل قياس شرعي واهللا

 حجج اوزين إلثبات اللغة بالقياس
 : ذكر اإلمام يف احملصول عدة أدلة للمجوزين

أنا إذا رأينا أن عصري العنب ال يسمى مخرا قبل الشدة الطارئة، ) األولالدليل (
والدوران يفيد ظن -وإذا حصلت مسي معها مخرا، وإذا زالت مرة أخرى زال االسم 
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ة لذلك االسم هي الشدة مث إذا رأينا حصول الشدة يف  حصل ظن أن العل-العلية
. النبيذ حصل ظن أن علة هذا االسم حاصلة فيه فيحصل ظن أنه مسي ذا االسم

وإذا حصل ظن أنه مسمى ذا االسم وعلمنا أو ظننا أن اخلمر حرام حصل ظن أن 
م يف  ما ذكره اإلما،هـ.ا. النبيذ حرام والظن حجة فوجب احلكم حبرمة النبيذ

 . احملصول
ويتلخص يف أن االسم دار مع الوصف وجودا وعدما فيظن أن الوصف علة 
فإذا رأينا هذا الوصف يف معىن آخر ظن أنه مسمى ذا االسم قياسا، وإىل هنا مت 

مسمى ذا االسم وعلمنا أو ظننا إخل فهو أنه  ظنوإذا حصل : قوله) وأما(الدليل، 
خالصتها أنا إذا جوزنا إثبات و وإمنا ذكره لبيان فائدته، زائد عن القياس يف اللغة،

اللغة بالقياس كان املقيس مبنـزلة ما مسع التكلم به، وكان منصوصا على حكمه 
 . بالنص على حكم املقيس عليه من غري حاجة إىل القياس الشرعي كما سبق

ية شيء كلما ثبت أن تسم: وتقرير هذا الدليل على القانون املنطقي أن تقول
باسم معللة بوصف ووجد ذلك الوصف يف معىن آخر ثبت أن هذا املعىن اآلخر 

) أما (،مقيس على األول ومسمى بامسه، لكن املقدم ثابت فالتايل مثله وهو املطلوب
املالزمة فوجهها أنه لو مل يكن مقيسا عليه ومسمى ) وأما (،الصغرى فدليلها الدوران
 ويرد على صغراه أنا ،عن العلة، وأن ال يكون للتعليل فائدةبامسه لزم ختلف املعلول 

 : ال نسلم أن الدوران يفيد ظن العلية للتسمية ذا االسم لوجوه
أن الدوران جاء من أن الواضع إمنا وضع هذا االسم هلذا املعىن ) األولالوجه (

ال يطلق املركب وال شك أن االسم ال يطلق حقيقة على املعىن قبل متامه كما أنه 
 فمثالً الواضع وضع اخلمر لعصري العنب املشتد فقبل ،عليه كذلك إذا فقد منه جزء

 فإذا ما صار مشتدا ،أن يكون مشتدا مل يتحقق متام املعىن حىت يطلق عليه اسم اخلمر
 فإذا زال بعض املعىن زال حتقق متام املعىن ،حتقق املعىن املوضوع له فساغ اإلطالق

فمثله مثل السرير املوضوع للمركب من خشب . يسوغ اإلطالقاملوضوع له فال 
 ذلك فإذا ما : سرير وبعد التركيب يقالُ له:ومسمار فقبل التركيب ال يقال له

 . تفكك فقد زال عنه االسم
أن الدوران إمنا يفيد ظن العلية فيما حيتملها، وهنا ال يتصور علة ) الوجه الثاين(
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رى من بعض املناسبات فهي لترجيح اإلطالق وليست بني املعاين واأللفاظ، وما ي
 وإال كانت الداللة طبيعية ال حتتاج لوضع واضع ولئن سلمنا تصور علة ،موجبة له

بني املعاين واأللفاظ بناء على أن العلة هي املعرف فاالسم كما دار مع الوصف دار 
 .  فالدوران ال ينفك عن املزاحم فال يفيد العلية،مع خصوصية احملل

 .  إذن ال يفيد يف الشرعيات لعدم خلوه عنه:)وال يقال(
 أن القاطع لـما دل على جواز القياس يف الشرعيات علمنا أن :)ألنا نقول(

تلك اخلصوصيات ال مدخل هلا يف إثبات تلك األحكام، وال قاطع يف اللغات يدل 
 . على جريان القياس فيها

ل التسمية تعديتها كما تقدم يف مسألة ويرد على الكربى أنه ال يلزم من تعلي
التنصيص إال إذا أذن الواضع والواضع مل يعرف فضالً عن معرفة إذنه يف هذه 

 . التعدية
)خنتار أن الواضع هو اهللا تعاىل وهو قد أذن بالقياس مطلقًا:)فإن قلت  . 
)على تسليم ما ذكرته أن الواضع هو اهللا ال نسلم أنه أذن بالقياس :)قلت 

 وإمنا ورد منه التعبد بالقياس يف الشرعيات فقط أخذًا من األدلة السابقة الدالة ،طلقًام
 مل يثبت يف القياس الشرعي فضالً عن فاعتربوا: وعموم قوله تعاىل. على التعبد

 . مشوله للقياس يف اللغة واهللا أعلم
ا إمجاليا مبثل هذا وقد أورد شراح املنهاج على هذا الدليل أنه منقوض نقض

القارورة فإا وضعت للزجاجة الستقرار املاء فيها ومع ذلك مل تسم ا اجلرار 
 . واخلوايب، وسيأيت ذكرها يف حجج املانعني

وهو الذي اعتمد عليه املازين وأبو علي الفارسي كما قاله ) الدليل الثاين(
ل مفعول اإلمام يف احملصول أنه ثبت بإمجاع أهل اللغة أن كل فاعل مرفوع، وك

منصوب، وهكذا من أوجه اإلعراب، ومل يثبت ذلك إال قياسا ألم ملَّا وصفوا بعض 
 وفيه نظر فإن ،هـ.ا. الفاعلني مثالً بذلك واستمروا عليه علم أنه ارتفع لكونه فاعالً

ذلك خارج عن موضع النـزاع كما سبق فإن عمومه ثابت عن العرب غايته أنه 
أئمة اللغة لكالمهم فدل هذا االستقراء على أن هذه الكلية ثبت لدينا بطريق استقراء 

 . مقررة عند العرب، وإن مل تكن ذا العنوان املصطلح عليه كما سبق
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أن علماء العرب أمجعوا على أن املفعول الذي مل يسم فاعله ) الدليل الثالث(
 من الكوفيني إمنا ارتفع ملشاته للفاعل يف إسناد الفعل إليه، ومل تزل فرق النحاة

إن هذا يشبه هذا يف كذا فوجب أن : والبصريني يعللون األحكام اإلعرابية فيقولون
 وفيه نظر ،هـ.ا. وإمجاع أهل اللغة حجة يف املباحث اللغوية. يشبهه يف اإلعراب

فإن املقرر يف علم النحو أن املدار يف إثبات قواعده على السماع من العرب وما 
اسبات والعلل إمنا هو لبيان حكمة ما وقع وصدر من العرب يذكره النحاة من املن

 . ولضبط القواعد املستفادة بطريق االستقراء والتتبع لكالمهم
مل يذكر هذين الدليلني كثري من املتأخرين كصاحب املنهاج وشراحه، ) تنبيه(

ولعلهم تركومها ألم خارجان عن حمل النـزاع الذي حرره كما علمت من الرد 
نه الذي عول عليه إ: ا، وإمنا ذكرما ألن اإلمام يف احملصول قال يف أحدمهاعليهم

أئمة العربية كاملازين، فيؤخذ من ذلك أن حترير حمل النـزاع مبا سبق غري متفق عليه 
وقد يؤخذ منه أيضا أن ما يعنيه أئمة العربية من القياس . بني األصوليني وأئمة اللغة
 .  األصوليون فتدبر وحرر واهللا أعلم حبقائق األموريف اللغة خمالف ملا يعنيه

فإنه عام يتناول كل  فاعتربوا يا أويل األبصار : قوله تعاىل) الدليل الرابع(
األقيسة، وفيه نظر ملا سبق، وألن هذا البحث لغوي سابق على ورود الشرع وإثباته 

عد ورود الشرع فقط وأن القياس يف اللغة إمنا جاز ب. ذه اآلية يقتضي أنه شرعي
 . واهللا أعلم

 :حجج املانعني إلثبات اللغة بالقياس
ووجه  ]٣١: البقرة[ وعلَّم آدم األمساء كلها :احتجوا أوالً بقوله تعاىل

الداللة منها على املقصود أا دلت على أن مجيع األمساء توقيفية فيمتنع أن يثبت 
 :شيء منها بالقياس، وفيه نظر من وجهني

أنه جيوز أن يكون ذلك خاصا بآدم، أما غريه فيجوز أن يدرك بعضها ) األول(
 .بالتوقيف والبعض اآلخر بالقياس

أن مقتضى هذه اآلية أن اللغة حمدودة وأن تعليمها يتعني فيه ) واجلواب(
 .التوقيف احملض
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يف األمساء لالستغراق فيكون معناها ) أل(أنه جيوز أن ال تكون ) الوجه الثاين(
أن هذا االحتمال ) واجلواب. (ه البعض توقيفًا ونبهه على البعض اآلخر بالقياسعلم

 .-عليه السالم-، وال يناسب مقام إظهار فضل آدم )كلها: (ينافيه التأكيد بقوله
واحتجوا ثانيا بأن القياس ال يتصور إال إذا أمكن تعليل حكم األصل وتعليل 

عانيها باعتبار ذاا فتكون داللتها طبيعية ال األمساء غري ممكن، وإال كانت مقتضية مل
 .وضعية، وما يرى من املناسبات فهي لترجيح اإلطالق فقط كما سبق

مارة وهي متحققة بني االسم واملسمى أل إن العلة مبعىن املعرف وا:)ال يقال(
 .وال يلزم ما ذكرته على التعليل

لتسمية باالسم ألا  إن مثل هذه األمارة ال تقتضي تعدية ا:)ألنا نقول(
 . مرجحة اإلطالق له كما سبق

واحتجوا ثالثًا بأن وضع اللغة على خالف مقتضى القياس فإم مسوا الفرس 
هب دون احلمار شاألسود أدهم ومل يسموا احلمار األسود به؛ ومسوا الفرس األبيض أ

ا،  وصوت الكلب نباح،األبيض، ومسوا صوت الفرس صهيالً وصوت احلمار يقًا
 مسوا القارورة ذا االسم ألجل استقرار املاء فيها وذلك املعىن حاصل يف وأيضاً

 . احلياض، واألار مع أا ال تسمى بذلك
)ا ال جيري فيها القياس وذلك :)فإن قلتإن أقصى ما ذكرت أن هناك صور 

يها ال يقدح يف العمل به، كما أن النظام ذكر صورا كثرية يف الشرع ال جيري ف
 . القياس فلم يقتض ذلك املنع من العمل به شرعا

)فرق بينهما من وجهني:)قلت  : 
أن النظام ذكر هذه الصور اليت ال جيري فيها القياس الشرعي مع ) األول(

يف اللغات فلم ) وأما. (وجود اإلذن من الشارع بالقياس فلم تقو على معارضته
 . ايوجد إذن من الواضع بإجراء القياس فيه

أن الغالب يف األحكام الشرعية أن تكون معقولة املعىن وما ذكره ) الثاين(
. النظام من الصور على تسليم أا ليست معقولة املعىن فهي نادرة بالنسبة ملا عداها

اللغات فبالعكس فالقليل منها ظهر فيه مناسبة بني اللفظ واملعىن واألكثر مل ) وأما(
 . هللا أعلميظهر فيه تلك املناسبة وا
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وبعد فقد خطر بالبال حبث يتعلق بإجراء القياس يف اللغات مل أر أحدا من 
األصوليني أشار إليه ولعل ذلك لعدم استيعايب بالقدر املمكن لكالمهم، أو ألنه حبث 

أنا إذا جوزنا إثبات اللغة بالقياس وكان النبيذ مثالً : ال يستحق الذكر وحاصله
فهل إرادته منه على سبيل .  من ذلك االسم إذا أطلقمسمى باسم اخلمر ومرادا

احلقيقة أو على سبيل ااز مع العلم بأن احلقيقة هي اللفظ املستعمل فيما وضع له 
ولفظ اخلمر مل يوضع للنبيذ، وإمنا وضع لعصري العنب املشتد، وااز هو اللفظ 

املعىن احلقيقي مطلقًا على املستعمل يف غري املوضوع له لعالقة وقرينة مانعة من إرادة 
ولفظ اخلمر مل يستعمل يف النبيذ كذلك ألن ، رأي أو وحده على رأي آخر

االستعمال شرطه القصد يف املستعمل؛ وألنه مل توجد العالقة املعتربة يف ااز وال 
 . القرينة

وميكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال أنه جيوز أن يكون ذلك على سبيل 
ن الواضع ملا وضع اسم اخلمر مثالً لعصري العنب املسكر لعلة هي اإلسكار احلقيقة؛ أل

 كل ما :فلفظ اخلمر إذا أطلق بناء على القياس يراد به. فكأنه وضعه لكل مسكر
وجدت فيه العلة من املسكرات أحدها وهو عصري العنب املشتد بطريق األصالة ألنه 

 . ياسالذي الحظه الواضع أوالً، والباقي بطريق الق
)أي فرق بني اللفظ الذي مشل غري املوضوع له أصالة مع املوضوع :)فإن قلت 

 . له بطريق القياس، وبني عموم ااز أو اجلمع بني احلقيقة وااز
)الفرق بينهما من وجهني:)قلت  : 
أن عموم ااز يتوقف على نقل املتكلم اللفظ من املعىن اخلاص إىل ) األول(

.  مث يستعمل فيه اللفظ لعالقة العموم واخلصوص، وينصب على ذلك قرينةاملعىن العام
 . خبالف الثابت بالقياس

أن عموم ااز إمنا يكون بالنظر ملتكلم ومستعمل دون آخر خبالف ) والثاين(
 على يءيوجد متكلم يستعمل لفظ األسد يف مطلق جر) فمثالً. (الثابت بالقياس

 ذلك قرينة، ويوجد آخر يستعمله يف معناه األصلي سبيل عموم ااز، وينصب على
 . أو معىن آخر مل يشمل معناه األصلي لعالقة وقرينة

 بل ،اللفظ الشامل لغري معناه األصلي بطريق القياس فليس كذلك) وأما(
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يكون اللفظ املوضوع ملعىن ملناسبة موجودة يف غريه مرادا منه مجيع ما وجدت فيه 
 ملا ،سبة جلميع إطالقاته ال خيتلف باختالف املتكلمني واملستعملنيتلك املناسبة بالن

 . علمت من أن اللفظ بناء على جواز القياس كأنه موضوع للعام واهللا أعلم بالصواب
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 القياس يف العقليات
اتفق أكثر املتكلمني على صحة القياس يف العقليات : قال اإلمام يف احملصول

له من جامع عقلي واجلامع  وال بد: قالوا. بالشاهدومنه نوع يسمى إحلاق الغائب 
إذا كانت : العلة، واحلد، والشرط، والدليل، أما اجلمع بالعلة فكقول أصحابنا: أربعة

)ِماِلالعا فيمن)ةيله العلم معللة بالعلم وجب أن تكون كذلك يف الغائب  شاهد . 
له العلم فيجب طرد  ا من شاهد)ملِاالع(اجلمع باحلد فكقول القائل ) وأما(
 . احلد غائبا

التخصيص واألحكام يدالن على اإلرادة والعلم : اجلمع بالدليل فكقولنا) وأما(
 .هـ .ا. يف الشاهد فكذا يف الغائب

أن ابن السبكي اعترض على متثيل اإلمام للجمع بالعلة واجلمع ) واعلم(
لعلة، والثاين مجع باملشروط ال ألن األول مجع باملعلول ال با: بالشرط مبا ذكر قال

كون الشيء يصح : بالشرط، مث ذكر مثاالً صحيحا للجمع بالعلة وهو قول أصحابنا
 .هـ .ا. أن يرى معلالً بالوجود شاهدا فكذا يف الغائب

وينحل إىل قياس الباري على خلقه يف أنه يرى جبامع الوجود، وفيه أن هذا إمنا 
شعري من أن الوجود غري املوجود حىت يتحقق يظهر على غري ما جرى عليه األ

على مذهب األشعري من أن الوجود ) أما(االشتراك فيه بني املقيس واملقيس عليه، 
إن مذهب األشعري مؤل ليس على ظاهره : إال أن يقال) اللهم(عني املوجود فال 

 . كما حقق يف علم الكالم
شرط صحة :  املعتزلةوذكر أيضا مثاالً صحيحا للجمع بالشرط وهو قول

. كون الشيء مرئيا يف الشاهد كونه مقابالً أو يف حكم املقابل فكذا يف الغائب
 .  وسيأيت ما يتعلق بتصوير هذا القياس،هـ.ا

اعتراضه على مثال اجلمع ) أما(ولنرجع إىل وجه اعتراضه على أمثلة اإلمام 
 العامل، واجلامع كون كل بالعلة؛ فألن املقيس فيه الغائب، واملقيس عليه الشاهد

منهما عاملًا واحلكم ثبوت صفة العلم للغائب كالشاهد، فاجلامع وهو العاملية معلول 
ة ال باملعلول، ووجهه أن اهللا تعاىل عامل لإن هذا مجع بالع: ال علة ولك أن تقول

 باتفاق أهل السنة واملعتزلة، وإمنا اخلالف بينهم يف أنه هل هو عامل بذاته ال بصفة
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زائدة عليها؟ أو هو عامل بصفة وجودية زائدة على الذات وهي العلم؟ فأهل السنة 
واملعتزلة على األول مع اتفاقهم على أن العامل يف الشاهد عامل بعلم زائد . على الثاين

له صفة وجودية وهي العلم، وعلى أن عاملية الشاهد مفتقرة إىل  على ذاته أي أن
إذا كانت عاملية الشاهد علة لالفتقار :  إليه فقال األصحابالعلم أي أا علة االفتقار

إىل العلم فكذا عاملية الغائب ألن حقيقتهما واحدة، وحينئذ يكون شرح املثال الذي 
الغائب عامل فيجب أن يكون له علم كالشاهد فالعاملية علة : أورده اإلمام هكذا

 كذا يؤخذ من شرح األصفهاين .لالفتقار إىل العلم فيكون اجلمع بالعلة ال باملعلول
 . على احملصول نقالً عن اإلمام يف الرسالة البهائية، مع زيادة توضيح

 العلة :ومنه تعلم أن املراد من العلة ما يشمل ما لو كانت العلة يف الذهن أي
 فإنه يلزم من العلم بأن اهللا عامل العلم بأن له علما غري أن التعبري باالفتقار قد ،العلمية

 .  يناسب مقام الذات العلية فتأمل واهللا أعلمال
اعتراضه على مثال اجلمع بالشرط، فوجهه أن املقيس فيه الغائب ) وأما(

له علم وإرادة واحلكم اتصافهما  واملقيس عليه الشاهد واجلامع كون كل منهما
 :باحلياة فاجلامع وهو االتصاف بالعلم واإلرادة مشروط ال شرط، ولك أن تقول

قيس الغائب، واملقيس عليه الشاهد واجلامع كون كل منهما حيا واحلكم اتصاف امل
كل منهما بالعلم واإلرادة، فاجلمع فيه بالشرط ال باملشروط، وفيه أنه ال يلزم من 
وجود الشرط وجود املشروط فهذا القياس الذي مجع فيه بالشرط ضعيف جدا كذا 

 . يؤخذ من شرح األصفهاين على احملصول
 اعلم أن يف هذا املقام حبثًا جليالً مل أر أحدا أشار إليه يف كتب األصول، مث

وهو أن املعقول يف اجلامع القياسي أن احلكم يف األصل والفرع ناشئ عنه ومترتب 
عليه، واألمور األربعة اليت ذكروا أن اجلامع يف القياس العقلي ال يعدوها إمنا يظهر ما 

وهي العلة، واحلد، ويعرب عنه بعضهم باحلقيقة، والدليل، أما قلناه يف ثالثة منها فقط، 
 وذلك ألنه إن كان معىن كونه جامعا أن يكون حكم ،الشرط فجعله جامعا مشكل

األصل مشروطًا بشرط وذلك الشرط موجود يف الفرع فيلحق به يف حكمه وهو 
لشرط وهو قياس  كما صورنا فيما سبق املثال الذي أورده اإلمام للجمع با،املشروط

الغائب على الشاهد يف اتصافهما بالعلم واإلرادة، التصافهما باحلياة فال يسلم هذا 
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القياس ألنه ال يلزم من وجود الشرط وجود املشروط، كما سبق بل اجلمع 
باملشروط هو املعقول ألنه يلزم من وجوده وجود الشرط كما صور ابن السبكي 

 . مثال اإلمام السابق
عىن كونه جامعا أن كالً من األصل والفرع اشتركا يف أن احلكم وإن كان م

فيهما ال يتحقق إال بشرط فإذا انتفى الشرط ال يوجد احلكم، ويكون القصد من 
القياس االستدالل على نفي املشروط النتفاء شرطه كما يف مثال ابن السبكي للجمع 

أن كالً منهما شرط رؤيته  فإنه ينحل إىل الغائب مقيس على الشاهد جبامع ،بالشرط
فمثل . املقابلة، فإذا انتفت الرؤية وهي ممتنعة يف الغائب فتمتنع الرؤية وهو املطلوب
  .هذا القياس ليس على نسق األقيسة ألنه مل يثبت للفرع احلكم الثابت يف األصل

)ن احلكم الثابت لألصل والفرع هو عدم صحة الرؤية حال عدم إ :)فإن قلت
املقابلة وصحتها حال وجوده واجلامع أن كالً منهما شرط صحة رؤيته الشرط وهو 

 . املقابلة
)هذا ليس مقصود الغزايل من هذا القياس، وإمنا مقصوده إثبات أن اهللا :)قلت 

إن : إال أن يقال) اللهم(ال يرى لعدم حتقق شرطها وهو املقابلة املستحيلة عليه تعاىل 
ه إذا ثبت أن الرؤية ال تصح إال إذا وجدت املقابلة القياس وسيلة هلذا املقصود ألن

 ثبت امتناع -ومن املعلوم أن املقابلة حمالة على اهللا تعاىل-سواء يف الشاهد والغائب 
 . رؤيته تعاىل وهو املطلوب للمعتزيل فحرر هذا املوضوع فهذا جهد املقل

 تنبيه 
 على الشاهد، وال قد علمت أن هذا القياس يسمى عند املتكلمني قياس الغائب

 الغائب عن :خيفى أن يف التعبري بالغائب إساءة أدب وإن كان املقصود منه ظاهرا أي
 .  العيون يف دار الدنيا إال ملن شاء اهللا من كملة الرسل، كذا يف العطار على مجع اجلوامع

 وذهب طائفة كما قاله ابن ،هذا كله عند القائلني جبريان القياس يف العقليات
 واملطالب ؛بكي إىل عدم صحته فيها، واحتجوا بأن هذا القياس ال يفيد اليقنيالس

وعلى تسليم أنه قد يفيد فيستغين عنه بالعقل، أما أنه ال يفيد اليقني . العقلية يقينية
ن أقوى أنواعه ما كان اجلمع فيه بالعلة وهو ال يفيد اليقني ألن ذلك يتوقف على إف

صل لعلة كذا، وعلى القطع بأن تلك العلة موجودة يف القطع بأن احلكم ثبت يف األ
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الفرع، والقطع اتني املقدمتني أمر صعب ألن العلة احلاصلة يف الفرع مثل العلة 
احلاصلة يف األصل واملثالن ال بد أن يتغايرا بالتعيني واهلوية؛ وإال كان هذا عني ذاك 

ض أما مثالن، وإذا حصل وذاك عني هذا فيكونان أمرا واحدا ال مثلني وقد فر
التغاير بالتعيني أو اهلوية فيحتمل أن يكون ذلك التعيني يف أحد اجلانبني جزء علة أو 

 . شرطها، ويف اجلانب اآلخر مانعا
أن هذا االحتمال قد حيصل : وجه االستغناء عنه فظاهر، واجلواب) وأما(

 . القطع بعدمه
ظر بعدم اعتبار خصوصيات احملال يقطع النا: قال القرايف يف شرح احملصول

  .عقالً وعادة وشرعا
فألنا نقطع أن احملل إمنا يصري أسود أو أبيض أو عاملًا ألصول هذه عقالً ) أما(

  .املعاين دون شخصياا
عادة فألنا نعلم أن زيدا إمنا احترقت خشبته ذه النار لكوا نارا وأن ) وأما(

 . ل له يف اإلحراقخصوصها وخصوص اخلشبة ال مدخ
شرعا فألنا نقطع بأن هذا الزاين إمنا يرجم ملا صدر منه من مفهوم الزنا ) وأما(

 . املطلق املشترك بينه وبني غريه من الزناة ال خلصوص زناه
فتحصيل اليقني ليس عسرا بل كثري جدا، نعم يف بعض املواطن قد ال حيصل 

ها، وعلى تسليم أنه ال يفيد إال الظن فال اليقني، وذلك ال يقدح يف حصوله يف غري
نسلم أن املطالب العقلية كلها يقينية بل منها يقينية، ومنها ظنية فيحتاج للقياس يف 

 .الثانية دون األوىل
 نظره بطريق الربهان املنطقي فال يقتضي :يغين عنه العقل، أي: قوهلم) وأما(

ىل الدليل الربهاين فينفع للترجيح عند املنع جلواز أن يكون القياس دليالً آخر ينضم إ
 . التعارض واهللا تعاىل أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب

إىل هنا انتهى ما أردنا ذكره يف القياس يف العقليات ومل نطل الكالم فيه ألن 
موضع حبثه العلوم العقلية فاقتصرنا فيه على القدر احملتاج إليه، وبه مت الكالم على 

ول الذي جعلناه حلجية القياس وسنشرع يف الباب الثاين الذي خصصناه الباب األ
 . ألركانه وفقنا اهللا إلمتامه كما وفقنا إلمتام األول آمني
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 الباب الثاني 
 يف أركان القياس

 وينحصر في مقدمة وفصلين وخاتمة
 : أما املقدمة ففي أمرين

 . ركانايف بيان األركان إمجاالً، ويف وجه كوا أ) األول(
 .يف بيان ما يسمى منها أصالً، وما يسمى فرعا) الثاين(

: )١(قد علمت من تعريف القياس أن أركانه أربعة:  ونبدأ ببيان األول فنقول
املقيس عليه، واملقيس، والعلة املشتركة بينهما، واحلكم، واعتربوا احلكم ركنا واحدا 

 باالعتبار، مث اعلم أن أركان ألن حكم الفرع عني حكم األصل وال خيتلفان إال
هي أجزاؤه الداخلة فيه اليت تتركب منها حقيقته وتوجد ا : الشيء كما قاله العضد

واهلوية هي . هويته، واحلقيقة العقلية هي املاهية الكلية املعقولة املعرب عنها باملفهوم
ركان بالنظر  فتركب احلقيقة من األ،الشخص اجلزئي الذي يف اخلارج املشار إليه و

 . للوجود العقلي، ووجود اهلوية ا بالنظر للوجود اخلارجي
وقد توقف الشهاب يف حواشي مجع اجلوامع يف اعتبار هذه األمور األربعة 
أركانا للقياس، ووجه توقفه أن القياس كما سبق هو اإلثبات واحلمل أو املساواة، 

املوجود فيه جمرد احلمل أو وليس يف اخلارج شيء مركب من هذه األركان، وإمنا 
 أركان الشيء حمققة هلويته أنه ال يتحقق الفرد :أن معىن قوهلم) واجلواب (،املساواة

فاإلثبات أو املساواة ال توجد خارجا حىت توجد هذه األمور، . اخلارجي إال ا
ما ) وأما( حمققة هلويته أن يكون يف اخلارج أمر مركب منها، :وليس معىن قوهلم

أنت خبري بأن هذه األمور إذا حتققت حتقق القياس : اب به ابن قاسم من قولهأج
 الشهاب ظن : وكأنه أي، يف الواقع، ونفس األمر فال وجه هلذا التوقف:خارجا أي

أن املراد باخلارج هنا ما يرادف األعيان وهو وهم قطعا، فجواب يف غري حمل السؤال 
 . كما قاله العالمة الشربيين

                                     
يف بعض كتب احلنفية أن القياس ركنا واحدا هو العلة، وما عداه شروط ال بد منها ) ١(

 . فيه
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توجد ا هويته، واهلوية هي الفرد : ك علمت أن حمل السؤال قوهلمأي ألن
اخلارجي فظاهره أن الفرد اخلارجي مركب منها مع أنه ليس يف اخلارج إال احلمل أو 

 . املساواة، وقد علمت حترير اجلواب واهللا أعلم
فيما يسمى من األركان أصالً وما يسمى فرعا، واعلم أم ) املبحث الثاين(
 : لفوا يف ذلك على ثالثة مذاهباخت

مذهب الفقهاء وهو أن املقيس عليه يسمى أصالً واملقيس يسمى ) األول(
 . فرعا

مذهب املتكلمني، وهو أن األصل اسم لدليل حكم املقيس عليه، ) والثاين(
: هذا هو املعروف ومل يتعرض له اإلمام، وقال األسنوي. والفرع اسم حلكم املقيس

 حكم :تكلمني أن يكون الفرع املقابل هو حكم احملل املشبه به أيإن قياس قول امل
 . املقيس عليه

مذهب اإلمام الرازي وهو أن احلكم يف حمل الوفاق أصل والعلة فيه ) الثالث(
 فللقياس عنده أصالن وفرعان، هذه هي املذاهب +،فرع، ويف حمل اخلالف بالعكس

 املتكلمني خارجان عن أركان واألصل والفرع على مذهب. على سبيل اإلمجال
القياس، وكذلك أحد الفرعني على مذهب اإلمام، وهذا اخلالف ال طائل حتته وال 
يترتب عليه فائدة، وإمنا اصطلح كل فريق على ما يسمى أصالً وما يسمى فرعا مع 
مراعاة اجلميع وجه انطباق معىن األصلية والفرعية حبسب األصل على ما أراد منهما 

 . ا املقاميف هذ
له وجه فيما اصطلح عليه إال أن اخلالف فيما هو  وسيتضح لك أن كل فريق

األنسب منها، وملَّا كان ذكر احلجاج هلذه املذاهب ال خيلو من فائدة، وكان أول من 
 رأيت أن أخلي هذا الكتاب منه مبتدئًا بعبارة -رمحه اهللا-أثار غباره اإلمام الرازي 

إذا قسنا الذرة على الرب يف حترمي :  يف احملصول-رمحه اهللا-مام قال اإل: اإلمام فأقول
بيعه جبنسه متفاضالً فأصل القياس إما أن يكون هو الرب، أو احلكم الثابت فيه أو علة 

فالفقهاء جعلوا األصل امسا حملل . ذلك احلكم، أو النص الدال على علة ذلك احلكم
) أما(مسا للنص الدال على ذلك احلكم، احلكم املنصوص عليه، واملتكلمون جعلوه ا

قول الفقهاء فضعيف؛ ألن أصل الشيء ما تفرع عليه غريه واحلكم املطلوب إثباته يف 
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الذرة غري متفرع على الرب؛ ألن الرب لو مل يوجد فيه ذلك احلكم وهو حرمة الربا مل 
خرى ومل ميكن تفريع حرمة الربا يف الذرة عليه، ولو وجد ذلك احلكم يف صورة أ

 . يوجد يف الرب أمكن تفريع حرمة الربا يف الذرة عليه
فإذن احلكم املطلوب إثباته غري متفرع أصالً على الرب بل على احلكم احلاصل 

قول املتكلمني فضعيف أيضا من ) وأما(فيه، فالرب ال يكون أصالً للحكم املطلوب، 
الربا يف الرب بالضرورة أو بالدليل هذا الوجه ألنا لو قدرنا أننا كوننا عاملني حبرمة 

العقلي ألمكننا أن نفرع حكم الذرة عليه، ولو قدرنا أن النص مل يدل على حرمة 
الربا يف صورة خاصة مل ميكن أن نفرع عليه حكم الذرة، وإذا كان كذلك مل يكن 

 .هـ .ا. النص أصالً للقياس بل أصالً حلكم حمل الوفاق
كم املقيس وهو ال يتفرع على نفس املقيس وخالصته أن فرع القياس هو ح

نه إذا وجد هذا احلكم يف إعليه وهو احملل املشبه به، وإمنا يتفرع على حكمه حىت 
صورة أخرى ومل يوجد فيما فرضناه مقيسا عليه يتفرع حكم املقيس على احلكم 
 املوجود يف الصورة األخرى وال يتفرع أيضا على دليل حكم املقيس عليه، وإمنا

ننا إذا علمنا حكم املقيس عليه من غري نص تفرع إيتفرع على احلكم كما سبق حىت 
: وإذا فسد هذان القوالن فنقول: -رضي اهللا عنه-حكم املقيس عليه، مث قال اإلمام 

احلكم أصل يف حمل الوفاق فرع يف حمل اخلالف، والعلة فرع يف حمل الوفاق أصل يف 
مل نعلم ثبوت احلكم يف حمل الوفاق ال نطلب علته حمل اخلالف، وبيان ذلك أننا ما 

وقد نعلم ذلك احلكم وال نطلب علته أصالً فلما توقف إثبات علة احلكم يف حمل 
الوفاق على إثبات ذلك احلكم ومل يتوقف إثبات ذلك احلكم على إثبات علته ال 

 . جرم كانت العلة فرعا على احلكم يف حمل الوفاق واحلكم أصالً فيه
يف حمل اخلالف فما مل نعلم حصول العلة فيه ال ميكننا إثبات احلكم فيه ) وأما(

. قياسا وال ينعكس، فال جرم كانت العلة أصالً يف حمل اخلالف واحلكم فرعا فيه
إن لقول املتكلمني والفقهاء وجها أيضا ألنه ثبت أن احلكم :  مث قال اإلمام،هـ.ا

نص أصل لذلك احلكم، فكان النص أصالً ألصل ل وثبت أن الأصيف حمل الوفاق 
 ،احلكم املطلوب، وأصل األصل أصل فيجوز تسمية النص أصالً على رأي املتكلمني

وأيضا فاحلكم الذي هو األصل حمتاج إىل حمله فيكون حمل احلكم أصالً لألصل 
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 يف وههنا دقيقة وهي أن تسمية العلة. فيجوز تسميته باألصل أيضا على رأي الفقهاء
حمل النـزاع أصالً أوىل من تسمية حمل احلكم يف حمل الوفاق أصالً، وأن العلة مؤثرة 
يف احلكم واحملل غري مؤثر يف احلكم فجعل علة احلكم أصالً له أوىل من جعل حمل 

 . احلكم أصالً؛ ألن التعليق األول أقوى من الثاين
غري متفرع على األصل الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن حمل اخلالف ) وأما(

وههنا دقيقة وهي أن إطالق لفظ األصل . بل احلكم املطلوب إثباته هو املتفرع عليه
على حمل الوفاق أوىل من إطالق لفظ الفرع على حمل اخلالف ألن حمل الوفاق أصل 
للحكم احلاصل فيه واحلكم احلاصل فيه أصل للقياس فكان حمل الوفاق أصل أصل 

 . القياس
 ههنا فمحل اخلالف أصل للحكم املطلوب إثباته فيه وذلك احلكم فرع )وأما(

القياس وإطالق اسم األصل على أصل أصل القياس أوىل من إطالق الفرع على أصل 
 . فرع القياس

  . هـ.ا. واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم
ملطلوب إثباته يف الذرة مل يتفرع واحلكم ا:  يف رد مذهب الفقهاء:)وقوله(

 فيه نظر فإن الفقهاء ال جيعلونَ الفرع هو احلكم وإمنا جيعلونه هو حمل ،على الرب إخل
 . فإن أحد احمللني ال يتفرع على اآلخر: احلكم فاألوىل أن يقول

 فيه ، ولو وجد احلكم يف صورة أخرى ألمكن تفريع الذرة عليه إخل:)وقوله(
ن تكون الصورة األخرى مثل احلديد فال ميكن تفريع الذرة عليها نظر ألنه جيوز أ

 . إن فرض الكالم فيما إذا أمكنت املشاركة يف العلة: إال أن يقال) اللهم(
 هذا يقتضي أن أحد احلكمني مفرع ، فإن احلكم املطلوب إثباته إخل:)وقوله(

فرع على العلة على اآلخر، وهو غري مذهبه بل مذهبه أن احلكم يف حمل اخلالف م
وهي مفرعة على احلكم يف حمل الوفاق وإن كان يؤول إىل تفرع أحد احلكمني على 

 . اآلخر
.  يف تضعيف مذهب املتكلمني لو قدرنا كوننا عاملني حبرمة الربا إخل:)وقوله(

ولو كان النص أصالً للقياس لكان قول الراوي أصالً له أيضا من باب : زاد اآلمدي
س أصالً باالتفاق، وميكن اجلواب عن األول بأن جمرد جواز معرفة أوىل مع أنه لي
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احلكم من غري النص ال خيرجه عن كونه أصالً وقد اعترف به يف توجيه مذهب 
  .املتكلمني
 فيه نظر ألن ، فلما توقف إثبات العلة يف حمل الوفاق على احلكم إخل:)وقوله(

ن إ: إال أن يقال) اللهم(ه األسنوي هذا مسلم يف املستنبطة دون املنصوصة كما قال
  .ذلك بالنظر لألعم األغلب كما قاله العالمة الشربيين

.  يف توجيه مذهب الفقهاء احلكم الذي هو أصل حمتاج إىل حمله إخل:)وقوله(
 . هذا مبين على أن األصل هو احملتاج إليه وهو أحد إطالقاته يف اللغة

 يف بعض نسخ احملصول أوىل من  أوىل من تسمية حمل احلكم إخل:)وقوله(
تسمية احلكم، وهذه النسخة وإن كانت أوىل لتكون املفاضلة بالنظر ملذهبه إال أن 

 غري :تعليله املذكور بعده ال يناسبها، وكان عليه أن يقول على هذه النسخة واحلكم
 . مؤثر يف العلة

 : مث اعلم أن كالم اإلمام مبين على أمرين
 . ا انبىن عليه غريه، ويقابله الفرع وهو ما انبىن على غريهأن األصل م) أحدمها(
فالعلة يف . أن فرع القياس هو احلكم يف حمل اخلالف املطلوب إثباته) والثاين(

حمل الوفاق لكوا مستنبطة من احلكم فيه يصدق عليها أا فرع مبنية على غريها 
ه، والعلة يف حمل اخلالف ويصدق على احلكم يف حمل الوفاق أنه أصل ينبين عليه غري

لكوا مؤثرة ومعرفة للحكم فيه يصدق عليها أا أصل انبىن عليه غريه، ويصدق 
على احلكم يف حمل اخلالف أنه فرع انبىن على غريه، وملا كان احملل املشبه به ال ينبين 

لثاين عليه غريه، وكذا احملل املشبه ال ينبين على غريه مل يناسب تسمية األول أصالً وا
 القياس نفرعا كما قاله الفقهاء، وملا كان احلكم يف حمل اخلالف الذي هو أثر ع

نبين على النص على احلكم يف حمل الوفاق، وإمنا ينبين على احلكم ياملطلوب إثباته ال 
 . وإن مل يكن طريق معرفته النص مل يناسب تسمية النص أصالً كما قاله املتكلمون

ألن يف ذلك حقيقة : قال السعد.  اإلمام هو الصحيحويف العضد أن ما قاله
   .هـ.ا. االبتناء وفيما عداه ال بد من التجوز ومالحظة واسطة يظهر ذلك بالتأمل

ووجهه يف مذهب الفقهاء أن تفرع احملل املشبه على احملل املشبه به ال باعتبار 
حد احلكمني على ذاتيهما بل باعتبار احلكم الثابت فيهما فهو يف احلقيقة تفرع أل
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اآلخر ووجهه يف مذهب املتكلمني أن تفرع احلكم يف حمل اخلالف على النص إمنا 
 .هو باعتبار تفرع احلكم يف حمل الوفاق عليه

)ما معىن تفرع أحد احلكمني على اآلخر مع أن احلكم قدمي :)فإن قلت 
 . والقدمي ال ترتب فيه وال تفرع

)الظهور للمجتهد ال حبسب الذات ولذلك  إن التفريع حبسب العلم و:)قلت
 قائل إن املتفرع هو العلم حبكم الذرة على العلم حبكم الرب :قال ابن السبكي لو قال

ما جرى عليه اإلمام ذهاب عظيم عن : وقال التربيزي صاحب التنقيح. لكان أوىل
له مقصود البحث إذ ليس املقصود بيان ما يصح أصالً يف اجلملة فإن ذلك معلوم، و

 ولكن ،اعتبارات فالنص أصل باعتبار واحلكم أصل باعتبار، والعلة أصل باعتبار
وال شك أنه ذا . املطلوب بيان األصل الذي يقابل الفرع يف التركيب القياسي

االعتبار هو حمل احلكم الثابت بنص أو إمجاع كما قاله الفقهاء وهلذا كان حد 
 وال ميكن أن يفسر ،ملعلوم الثاين األصلالقياس محل معلوم على معلوم وأرادوا با

 ال بد من معلوم ثان ليكون أصالً، وأبدلوا يف : ولذلك قالواةبالنص وال بالعل
 واشتهر يف لسان النظار ال نسلم ،اختصار التعريف لفظ املعلوم بالفرع واألصل

احلكم يف األصل، وال نسلم وصف العلة يف الفرع، وكل ذلك إشارة إىل ما ذكرناه .
 .هـ .ا

 فإن مقصود اإلمام بيان ما ينبغي أن يسمى أصالً وفرعا مما ،وفيما قاله نظر
انطبق عليه معنامها من غري كلفة، وما ذكره من األمور إمنا هي جارية على اصطالح 

 .الفقهاء بعد تقرره فال تصلح دليالً عليه
يصح  ويف األحكام لآلمدي بعد أن ذكر أن النـزاع لفظي، وأن األصل 

واألشبه أن يكون األصل هو احملل : إطالقه على الكل مبا ال خيرج عما سبق ما نصه
على ما قاله الفقهاء الفتقار احلكم والنص إليه ضرورة من غري عكس، فإن احملل غري 

 .هـ .ا. مفتقر إىل النص وال إىل احلكم
لى هذه واعلم أننا بعد التنبيه ع: وقد علمت أن اإلمام قال يف ختام عبارته

 هذا متام القول يف املقدمة ولعلنا .هـ.ا. الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم
أطلنا يف البحث الثاين الذي ال طائل حتته لكنه ال خيلو من فوائد جدلية وسنشرع يف 
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الفصل األول الذي خصصناه ملباحث العلة اليت هي الركن األعظم واهللا يوفقنا 
 . إلمتامه
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  الفصل األول
  العلةيف
  :وينحصر يف مقدمة وثالثة أطراف

 . فاملقدمة يف بيان حقيقة العلة وبيان املذاهب فيها
  .والطرف األول يف الطرق الدالة على العلية وهي املسالك
  .والطرف الثاين يف الطرق الدالة على إبطاهلا وهي القوادح

رتيب مسلك والطرف الثالث يف شروط العلة وأقسامها، وقد سلكنا يف هذا الت
صاحب املنهاج واإلمام يف احملصول، وإن كنا نرى تقدمي الكالم على شروط العلة 

 . وأقسامها قبل الكالم على املسالك والقوادح
اعلم أن العلة ركن يف القياس ال بد يف حتققه منها ليجمع ا بني األصل 

ونقل والفرع بل هي الركن األعظم ومباحثها أعظم مباحث األصول وأصعبها، 
الزركشي يف البحر احمليط، عن ابن فورك أن من الناس من اقتصر على الشبه ومنع 

وعن ابن السمعان أن بعض القياسيني من احلنفية وغريهم ذهب إىل . القول بالعلة
صحة القياس إذا الحبعض ش ٍهب . 

يف قال وذهب مجهور القياسيني من الفقهاء واملتكلمني إىل أن العلة ال بد منها 
القياس وهي يف اللغة اسم ملا يتغري حكم شيء حبصوله مأخوذ من العلة اليت هي 

 ألا ناقلة حكم :املرض؛ ألن تأثريها يف احلكم كتأثري العلة يف ذات املريض، وقيل
 هي مأخوذة من :األصل إىل الفرع كاالنتقال بالعلة من الصحة إىل املرض، وقيل

اء للشرب مرة بعد أخرى؛ ألن اتهد يعاود يف العلل بعد النهل، وهو معاودة امل
إخراجها النظر بعد النظر، أو ألن احلكم يتكرر بتكرر وجودها، وقد يعرب ا عما 

 فعل الفعل لعلة كيت وكيت، أو مل :ألجل ذلك يقدم على الفعل أو ميتنع منه فقال
 . كذا يف البحر احمليط للزركشي. يفعله لعلة كيت وكيت

 ألا ناقلة حكم األصل إليه، هذا والذي بعده إمنا يناسب أن :ل وقي:)وقوله(
يكون توجيها لتسمية املعىن االصطالحي بالعلة مع أن ظاهر عبارته أنه توجيه لتسمية 

العلة يف األصل ما : املعىن اللغوي الذي ذكره بالعلة، وقال الغزايل يف شفاء الغليل
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، وهي يف اصطالح الفقهاء على هذا يتأثر احملل بوجوده ولذلك مسي املرض علة
 وقال القرايف يف شرح احملصول نقالً عن القاضي عبد الوهاب، ،هـ.ا. املذاق

وهو : علة املرض: ن العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثالثة أشياءإ: والشيخ أيب إسحاق
 علة إكراهم زيد لعمرو علمه وإحسانه، :والداعي من قوهلم. الذي يؤثر فيه عادة

    شرب علالً بعد:  من الدوام والتكرر، ومنه العلل للشرب بعد الري فيقال:يلوق
   .هـ.ا. ل

اعتل إذا : ويقال. ويف القاموس، واملصباح أن العلة بالكسر هي املرض الشاغل
ومنه إعالالت .  جعله ذا علة: وأعله،ذكره الفارايب.  واعتل إذا متسك حبجة،مرض

 .هـ .ا.  سببه: هذه علته أي:لويقا. الفقهاء واعتالالم
فيؤخذ من جمموع ما ذكرناه عنهم أم يف أصل اللغة اسم للمرض، وتطلق 

 . أيضا على ما يصدق على املعىن االصطالحي واهللا أعلم
زيد عليها عند ـيف االصطالح فاملشهور أن فيها أربعة مذاهب وسن) وأما(

 : بياا مذهبني آخرين فتكون املذاهب فيها ستة
واختاره اإلمام يف احملصول والبيضاوي يف املنهاج، ونسب إىل أهل ) األول(

 عالمة على :فمعىن كون اإلسكار مثالً علة أنه معرف أي. احلق أا املعرف للحكم
 . واعترض عليه بأنه غري مانع وغري جامع. حرمة املسكر كاخلمر والنبيذ

 وهي غري العلل الشرعية ألا إنه غري مانع فألنه يصدق على العالمة) أما(
عبارة عما يعرف به وجود احلكم من غري أن يتعلق به وجوبه وال وجوبه كاألذان 
للصبح واإلحصان للرجم، وأجاب صاحب فصول البدائع بأن العالمة املختصة 

والكالم يف معرفة حكم األصل من حيث . كاألذان معرف الوقت أو مطلق احلكم
هذا اجلواب ينافيه اجلواب اآليت عن االعتراض الثاين من  و،هـ.ا. هو حكم األصل

أن العلة معرفة حلكم الفرع فقط، وإن كان التحقيق كما سيأيت خالف مقتضى هذا 
 .  اجلواب
أنه غري جامع فألنه خيرج عن املستنبطة ألا عرفت باحلكم ألن معرفة ) وأما(

فلو عرف احلكم ا ،  احلكمعلية الوصف متأخرة عن طلب عليته املتأخر عن معرفة
 . لكان العلم ا سابقًا على معرفة احلكم فيلزم الدور
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أن املعرف للعلة املتقدم عليها هو حكم األصل، واملعرف بالعلة ) واجلواب(
 . املتأخر عنها هو حكم الفرع فال دور

 .  مها مثالن فيشتركان يف املاهية ولوازمها:)فإن قيل(
)كذا يف التلويح. أحدمها أجالً من اآلخر بعارض ال ينايف كون :)قلت . 

 -بكسر الراء-يعين أنه ال مانع من أن يكون أحد املثلني أجالً فيكون معرفًا 
 . -بفتحها-واآلخر أخفى فيكون معرفًا 

واعلم أن هذا اجلواب أجاب به اإلمام يف احملصول والبيضاوي يف املنهاج 
 : وفيه نظر من وجوه. والسعد يف التلويح

 العلة هي :مقتضاه أن تعريف العلة ناقص حيتاج لزيادة قيد بأن يقال) األول(
 . املعرف حلكم الفرع

 اأن العلة لو كانت معرفة حلكم الفرع دون حكم األصل والتقدير أ) الثاين(
 . ليس بباعث مل يكن لألصل مدخل يف الفرع

يكن الوصف املتحقق أنه لو كانت العلة هي املعرفة حلكم الفرع مل ) الثالث(
يف األصل علة مع أنه خمالف ملا أطبق عليه األصوليون من قوهلم يف تعريف القياس 

إن حكم األصل معلل بالعلة املشتركة بينها وبني :  وقوهلم،ملشاركته له يف علة حكمه
فالتحقيق أا معرفة حلكم األصل كما أا معرفة حلكم الفرع والدور . الفرع

 : من وجهنياملذكور مندفع 
أن تعريفها حلكم األصل بالنظر لألفراد وتعريفه إياها من حيث تعلقه ) األول(
 . بالكلي
)ما الداعي لتعريفها حلكم األصل مع وجود النص أو اإلمجاع :)فإن قلت 
 . عليه

)إن الدليل أثبت احلكم يف موضع، وذلك املوضع فيه عالمة خمصوصة :)قلت 
 .  الثابت بدليلهيعرف ا مواقع ذلك احلكم

يدل ما قررناه يف هذا املوضوع ما قاله العالمة السعد يف حواشي العضد وهذا 
ليس معىن كون الوصف معرفًا للحكم أنه ال يثبت احلكم إال به، كيف وهو : نصه

. حكم شرعي ال بد له من دليل شرعي نص أو إمجاع بل معناه أن احلكم ثبت بدليله
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 مثالً إذا ،يعرف أن احلكم الثابت حاصل يف هذه املادةويكون الوصف أمارة ا 
ثبت بالنص حرمة اخلمر وعلل بكوا مائعا أمحر يقذف بالزبد كان ذلك أمارة على 
 . ثبوت احلرمة يف كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد اخلمر وذا يندفع الدور

ملتوقف على العلة واحلاصل أن العلة تتوقف على العلم بشرعية احلكم بدليله وا
 .هـ .ا. هو معرفة ثبوت احلكم يف املواد اجلزئية

)هل جعل العلة معرفة وأمارة يتفق مع مجيع املسالك اآلتية اليت :)فإن قلت 
 والتقسيم؟ وهل يتفق ذلك أيضا مع اشتراطهم فيها أن ربالستنباطها كاملناسبة والس

 . تكون ضابطة حلكمة
)وهلم معرفة للحكم أن ال تكون مؤثرة فيه وال باعثة  نعم إذ املعىن من ق:)قلت

عليه فال ينايف أن تكون مناسبة له يترتب على شرع احلكم معها مصلحة، وسيأيت 
 . هلذا مزيد حتقيق عند الكالم على مذهب احلنفية واآلمدي واهللا أعلم بالصواب

، واملراد وهو أن العلة هي املؤثر بذاته يف احلكم: للمعتزلة) املذهب الثاين(
وقد يعربون عنها تارة باملؤثر وتارة باملوجب، وهذا . باملؤثر ما به وجود الشيء

املذهب مبين على أن احلكم يتبع املصلحة واملفسدة على معىن أن الشيء يكون حسنا 
أو قبيحا لذاته، وأن احلكم تابع لذلك وهي مسألة احلسن والقبح العقليني، وحمل 

األصول ويف علم الكالم وخالصة مذهبهم أن العلل بسطها يف مقدمات علم 
 كما أن العلل العقلية عندهم ،الشرعية عندهم مؤثرة يف احلكم بال خلق اهللا تعاىل

مؤثرة بذواا بال خلق اهللا تعاىل كالنار فإا مؤثرة بطبعها يف اإلحراق، فكذلك القتل 
 . العمد العدوان مؤثر يف وجوب القصاص عقالً

)ا لوجوب القصاص والوقت لوجوب الصالة، :)فإن قلتكون القتل موجد 
وحنو ذلك مما مل يذهب إليه عاقل ألن هذه أعراض وأفعال ال يتصور منا إجياد وال 

 . تأثري
)ا أن العقل حيكم بوجوب القصاص مبجرد القتل :)قلتمعىن تأثريها بذوا 

 كل ما حتقق عندهم وكذا يف. العمد العدوان من غري توقف على إجياب من موجب
 وال يرد على هذا املذهب أن احلكم خطاب اهللا وهو قدمي فكيف يكون أثرا ،أنه علة

للصفات احلادثة؛ ألن املعتزلة ال يقولون بقدم احلكم إذ ليس عندهم كالم نفسي وال 
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 : خطاب قدمي، وإمنا عليه عدا ما يتعلق بإبطال قاعدة التحسني والتقبيح العقليني أمران
لو كانت العلة مؤثرة يف احلكم ملا اجتمع على احلكم الواحد علل ) ولاأل(

 . مستقلة لكنه جيتمع فليست مؤثرة
املالزمة فوجهها أن احلكم مع علته املستقلة واجب احلصول وما كان ) أما(

واجب احلصول لعلة استحال وقوعه بغريها، فإذا اجتمعت عليه علل يلزم أن يكون 
ا حمتاجا إليه منقطعا عن غريه وبالعكس فيلزم استغناؤه عن الكل بالنسبة لواحد منه

وأقرب من هذا أنه يلزم عليه اجتماع مؤثرات على . واحتياجه إىل الكل وهو حمال
أثر واحد فيلزم انقالب األثر أثرين إذ الفرض أا علل مستقلة، ودليل بطالن التايل 

 . ا واحد المتناع اجتماع املثلنيما إذا زىن وارتد، أو مس وملس فإن احلكم ههن
وعلى تقدير جوازه فإنه ال يكون استناد أحد احلكمني إىل إحدى العلتني 
بأوىل من استناده إىل العلة األخرى فيعود إىل كون واحد من احلكمني معلالً بكل 

وال يرد هذا اإلشكال على أن العلة مبعىن املعرف لعدم . واحد من العلتني وهو حمال
 . ة اجتماع معرفات على معرف واحد وهو واضحاستحال
لو كان القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا ومؤثرا يف وجوب ) الثاين(

القصاص مع أن العدوانية عدمية؛ ألن معناها أا غري مستحقة لزم أن يكون العدم 
 . جزًءا من علة األمر الوجودي وهو حمال واهللا أعلم

 جبعله، :وهو أن العلة هي املؤثر بإذن اهللا تعاىل أيللغزايل ) املذهب الثالث(
العلل : -رمحه اهللا-وقبل أن نقرر هذا املذهب ننقل عبارة الغزايل يف شفاء الغليل قال 

الشرعية أمارات وأن املناسب املتخيل ال يوجب احلكم لذاته، ولكن يصري موجبا 
 األحكام عرف شرعا كما بإجياب الشرع ونصبه سببا ألن تأثري األسباب يف اقتضاء

 .هـ .ا. عرف كون مس الذكر مؤثرا يف إجياب الوضوء، وإن مل يناسب
مث اعلم أن العالمة الشربيين قرر هذا املذهب نقالً عن صاحب التوضيح مبا 
حاصله إن كل من جعل العلل العقلية مؤثرة مبعىن أنه جرت العادة اإلهلية خبلق األثر 

 عقيب مماسة النار، ال أا مؤثرة بذواا جيعل العلل عقيب ذلك فيخلق االحتراق
 حسب ،الشرعية كذلك بأن حكم بأنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقبه الوجوب

وجود االحتراق عقب مماسة النار، فإن املتولدات خبلق اهللا تعاىل عند أهل السنة 
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 . واجلماعة
)ا لشيء  الوجوب أثر اخلطاب القدمي، وثابت به فكيف:)فإن قلتيكون أثر 

 . آخر وهو فعل حادث
)معىن تأثري اخلطاب القدمي أنه :  قال السعد نقالً عن صاحب التوضيح:)قلت

 .هـ .ا. حكم بترتبه على العلة وثبوته عقبها
وهذا اإلشكال األخري مبين على أن الوجود أثر اإلجياب كما هو مذهب 

 الكيفية، وإمنا يرد بكيفية أخرى احلنفية فإن جرينا على أما واحد فال يرد ذه
 . ستأيت

)ا يف العلة قال:)فإن قلتا خامسنقل الزركشي يف البحر احمليط مذهب  :
واختاره اإلمام الرازي يف الرسالة البهائية وهو أن العلة موجبة بالعادة فهل هناك فرق 

 بني هذا املذهب وبني مذهب الغزايل على ما قرره العالمة الشربيين؟ 
)ويؤيده أن بعض شروح املنهاج نسب ، الظاهر أنه ال فرق بينهما:)قلت 

مذهب الغزايل إىل اإلمام أيضا، ولكن الزركشي يف البحر بعد حكايته املذهب 
نه غري مذهب الغزايل، هذا وقد ذكر اإلمام يف احملصول مذهب الغزايل إ :اخلامس قال

إن : -رمحه اهللا-شربيين، قال اإلمام ق من تقرير البوناقشه مبا يقتضي خمالفته ملا س
الذي عول عليه الغزايل يف شفاء الغليل أن كون هذه األوصاف علالً لألحكام أمر 

 فهي ال توجب األحكام لذواا بل ألن الشرع جعلها موجبة هلذه ،ثبت بالشرع
إن أردت جبعل الزنا موجبا للرجم أن : األحكام، مث ناقشه مبا حاصله أنه يقال له

مهما رأيتم إنسانا زىن فاعلموا أين أوجبت رمجه، فهذا صحيح ولكن : لشرع قالا
 . يرجع حاصله إىل كون الزنا معرفًا لذلك احلكم

: وإن أردت به أن الشرع جعل الزنا مؤثرا يف هذا احلكم فهو باطل لوجهني
قدمي أنه معترف بأن احلكم ليس إال خطاب اهللا املتعلق وذلك هو كالمه ال) األول(

فكيف يعقل أن تكون الصفة احملدثة موجبة للقدمي سواء كانت املوجبة بالذات أو 
 . باجلعل

أن الشارع إذا جعل الزنا علة فحال اجلعل أن مل يصدر عنه شيء مل ) الثاين(
يكن جاعالً ألبتة وإن صدر عنه أمر فذلك األمر إما احلكم، أو ما يؤثر فيه أو ال 
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ؤثر يف احلكم هو فإن كان الصادر هو احلكم كان املاحلكم وال ما يؤثر فيه، 
وإن كان الصادر عنه ما يؤثر يف احلكم كان تأثري الشارع يف إخراج ذلك . الشارع

املؤثر من العدم إىل الوجود، مث إنه بعد وجوده يؤثر يف احلكم فتكون موجبته لذاته ال 
 حيصل احلكم حينئذ فلم بالشرع، وإن كان الصادر عنه غري احلكم أو ما يؤثر فيه مل

  .هـ.ا. جيعل الشرع ذلك الوصف موجبا
وميكن أن جياب عن الوجه األول بأن التأثري يف تعلق احلكم، وهو حادث ال 

 . يف نفس احلكم
كذا يف األصفهاين على احملصول وهو مبين على أن تعليق احلكم حادث وهو 

ار القسم الثالث وهو أن وأجاب القرايف عن الوجه الثاين باختي. خالف التحقيق
. يكون الصادر عنه غري احلكم، وغري املؤثر فيه وهو صفة املؤثرية اليت هي صفة املؤثر

 وفيه أن هذا الغري يرجع إىل الثاين؛ ألن ،هـ.ا. وحينئذ ال نسلم عدم حصول احلكم
 إجياد شيء موصوف باملؤثرية فيلزمه ما لزمه واهللا :حاصل الثاين إجياد املؤثر أي

 . علمأ
)هل هناك فرق بني تقرير اإلمام ملذهب الغزايل، وبني تقرير :)فإن قلت 

 .العالمة الشربيين له؟
)الظاهر أن بينهما فرقًا ألن مذهب الغزايل على ما ذكره اإلمام دائر :)قلت 

بني رجوعه إىل مذهب اجلمهور، وهو األول بني رجوعه إىل مذهب املعتزلة خبالفه 
بيين فإن حاصله يرجع إىل أن العلة موجبة مبقتضى العادة واهللا أعلم على ما قرره الشر
 . حبقائق األمور

وجرى عليه احلنفية واآلمدي، وابن احلاجب أن العلة هي ) املذهب الرابع(
الباعث، والداعي للشارع على شرع احلكم، واعترض عليه اإلمام يف احملصول بأنه 

 القادر ملا صح منه فعل الشيء، وفعل ضده يلزم عليه أن يكون الداعي موجبا؛ ألن
مل تترجح فاعليته للشيء على فاعليته لضده؛ إال إذا علم أن له فيه مصلحة فذلك 
العلم هو الذي ألجله صار القادر فاعالً هلذا الضد بدالً عن كونه فاعالً لذلك الضد 

ن معناه أكلت للشبع كا: فذلك العلم موجب لتلك الفاعلية ومؤثر فيها فمن قال
 . ذلك
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 : إذا عرفت هذا فنقول هو يف حق اهللا تعاىل حمال لوجهني
أن كل من فعل فعالً لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض واملستكمل ) األول(

 إن من فعل فعالً لغرض فإنه : وإمنا قلنا،بغريه ناقص بذاته، وذلك على اهللا حمال
غرض وال حصوله بالنسبة مستكمل بذلك الغرض؛ ألنه إما أن يكون حصول ذلك ال

إليه يف اعتقاده على السواء، وإما أن يكون إحدامها أوىل من اآلخر فإن كان األول 
استحال أن يكون غرضا والعلم به ضروري بعد االستقراء واالختبار، وإن كان الثاين 
كان حصول تلك األولوية معلقة بفعل ذلك الغرض، وكل ما كان معلقًا على غريه 

 فحصول ذلك الكمال غري واجب لذاته فال يكون كمال اهللا ،واجبا لذاتهمل يكن 
 . صفة واجبة بل ممكنة الزوال عنه تعاىل عن ذلك علوا كبريا، فهو ممكن العدم لذاته

)حصول ذلك الغرض، وال حصوله بالنسبة إليه سواء، ولكن :)فإن قلت 
 ال لغرض يعود إليه بل لغرض  فال جرم يفعل اهللا،بالنسبة إىل غريه ال على السواء

 . يعود إىل العبد
)ا أن :)قلتكونه تعاىل فاعالً للفعل الذي أوىل بالعبد، وكونه غري فاعل إم 

فإن كان األول استحال أن يكون ذلك . يتساويا بالنسبة إليه من مجيع الوجوه أو ال
لو مل يفعل هذا : لىل، وأيضا فكيف يعقل هذا مع أن املعتزيل يقواداعيا إىل اهللا تع

وإن كان . هليةالستحق الذم وملا كان مستحقًا للمدح ولصار سفيها غري مستحق لإل
 . أحدمها أوىل عاد اإلشكال

أن البديهة شاهدة بأن الغرض واحلكمة ليس إال جلب املنفعة ) الوجه الثاين(
لة مطلوبة ودفع املضرة، واملنفعة اللذة ووسيلتها، واملضرة األمل ووسيلته، والوسي

بالعرض واملطلوب بالذات هو اللذة، وكذا وسيلة األمل مهروب عنها بالعرض 
 ، حاصل الغرض إىل حتصيل اللذة ودفع األملعواملهروب عنه بالذات هو األمل فريج

وال لذة إال واهللا قادر على حتصيلها ابتداء من غري واسطة وال أمل إال واهللا قادر على 
طة، وإذا كان األمر كذلك استحال أن تكون فاعليته لشيء دفعه ابتداء من غري واس

ملا مل تكن فاعلية اهللا : وإذا ثبت هذا فنقول. ألجل حتصيل اللذة أو دفع األمل
لتحصيل اللذات ودفع اآلالم متوقفًا ألبتة على وجود هذه الوسائط مل تكن فاعليته 

 استحال تعليل أحدمها وحينئذ. للوسائط متوقفة على فاعليته لتلك اللذات واآلالم
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 . باآلخر
 .هـ.ا. وإذا بطل التعليل بطل كوا داعية ملا بينا أن الداعي علة العلة الفاعلية

إن ما ذكره اإلمام إمنا هو يف : وأجاب األصفهاين يف شرح احملصول مبا حاصله
الشاهد فإن الواحد منا إمنا يفعل فعالً ملصلحة ترجع إليه وذلك هو الغرض وهو 

 . مل به ناقص بذاتهمستك
 فإنا خنتار أنه يفعل ملصلحة تعود إىل غريه، ،بالنسبة إىل اهللا تعاىل فال) وأما(

وما قلته من أن حصول املصلحة للغري لو مل يكن أوىل من ال حصوله ملا فعله فغري 
 بل جيوز أن يفعله مع استواء احلصول وعدمه للغري بالنسبة إليه؛ لكونه جوادا ،مسلم
ه مريدا للخري املمكن لذاته فيفعله مع تساوي الطرفني بالنسبة إليه، فإن اجلواد لذات

على اإلطالق هو الذي يفعل فعالً يرجع إىل غريه منه مصلحة وال يرجع إليه 
 . مصلحة
. من فعل فعالً ملصلحة تعود إليه فال يسمى جوادا مطلقًا بل هو معتاض) أما(

ون العلة باعثة أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع احلكم بتلخيص وحاصله أن معىن ك،هـ.ا
عندهم مريدا ما يترتب على ذلك من املصاحل الراجعة للعباد، ودفع املفاسد عنهم 

 .جوادا وإحسانا عليهم ليس على سبيل الوجوب
 وقد حقق السيد السند هذا املوضوع، وأنا أذكر عبارته باحلرف مع ما يف 

إذا ترتب على فعل أثر فمن :  عن اإلمام قال قدس سرهبعضها من التكرار ملا سبق
نه طرف الفعل غاية، مث إن كان سببا أحيث إنه مثرته يسمى فائدة، ومن حيث 

، إن مل يكن فغاية فقط، وأفعال اهللا إلقدام الفاعل يسمى بالقياس إىل الفاعل غرضاً
 إىل أا غايات تعاىل يترتب عليها حكم وفوائد ال تعد فذهبت األشاعرة واحلكماء

 : ومنافع راجعة إىل اخللق، ال غرض وعلة لفعله لوجهني
أن الفاعل لغرض ال بد أن يكون الغرض أوىل بالقياس إليه من عدمه ) األول(

 وال يكفي ، فالفاعل مستفيد لتلك األولوية ومستكمل بالغريوإال مل يكن غرضاً
مه إن تساويا بالنسبة إليه تعاىل رجوع املنفعة إىل اخللق فقط ألن اإلحسان إليهم وعد

 . ال يصح أن يكون اإلحسان غرضا، وإن كان أوىل به لزم االستكمال
أن الغرض ملا كان سببا إلقدام الفاعل كان الفاعل ناقصا يف فاعليته ) الثاين(
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وال جمال للنقصان بالنسبة إليه بل كماله يف ذاته وصفاته يقتضي . مستفيدا من غريه
وكمالية أفعاله تقتضي مصاحل ترجع إىل العباد فال شيء .  فاعليته وأفعالهالكمال يف

خال من احلكمة، واملصلحة، وال سبيل للنقصان واالستكمال إليه تعاىل، وهو 
املذهب الصحيح وحلق الصريح الذي ال يشوبه شبهة وال حيوم حوله ريبة، واآليات 

فقد غفل عما تشهد به األنظار واألحاديث حممولة على الغايات ومن قال بظاهرها 
: الصحيحة واألفكار الدقيقة، أو أراد إظهار ما يناسب أفهام العامة على مقتضى

 .هـ .ا) كلم الناس على قدر عقوهلم(
فعلى ما قاله السيد يكون معىن كون العلة باعثة أنه يترتب على شرع احلكم 

على هذا املعىن جماز مع حكم، ومصاحل ومنافع للعباد، وال خيفى أن إطالق الباعث 
 . أنه ال جيوز إطالقه بالنسبة إىل اهللا تعاىل؛ لعدم اإلذن فيه

)ا الباعث :)فإن قلتما الفرق بني القول بأن العلة هي املعرف وبني القول بأ 
 على هذا التفسري السابق؟ 

)ال فرق بينهما ألنه ال خالف يف أن أفعال اهللا وأحكامه ال ختلو من :)قلت 
لكن يف بعض . م ومصاحل تعود على العباد، فلم يبق إال الفرق يف العبارة فقطحك

أي ما : كتب احلنفية ما يقتضي أن الباعث ليس ذا املعىن السابق، وعبارة التوضيح
إن هذا مبين : مث قال. يكون باعثًا للشارع على شرع احلكم ال على سبيل اإلجياب

باد عندنا مع أن األصلح ال يكون واجبا عليه على أن أفعال اهللا معللة مبصاحل الع
وما أبعد عن احلق قول من قال :  مث شنع على من أنكر التعليل بقوله،خالفًا للمعتزلة

 الهتداء اخللق، وإظهار - عليهم الصالة والسالم-ا غري معللة ا فإن بعثة األنبياءإ:
وما خلقُت  :وقوله تعاىلاملعجزات لتصديقهم فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة 

  وما أمروا إال ليعبدوا: ، وقوله تعاىل]٥٦: الذاريات[ اجلن واإلنس إال ليعبدون
 .هـ .ا. وأيضا لو مل يفعل لغرض أصالً يلزم البعث: ، مث قال]٣١: التوبة[

 لغرض أن : معللة وبقوله:إال أن يكون مراده بالباعث للشارع، وبقوله) اللهم(
أراد بشرع األحكام مصاحل العباد تفضالً وإحسانا ومل يقصد الباعث اهللا تعاىل 

والغرض احلقيقيني فريجع إىل ما قرره السيد، ويتفق مع القول األول على أن املآل أن 
أفعال اهللا وأحكامه ال ختلو عن حكم ومصاحل للخلق فيكون إطالق الباعث جمازا ال 
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 . حقيقة، واهللا أعلم حبقائق األمور
علم أن لتقي الدين السبكي مقالة أخرى يف معىن العلة قد نقلها عنه ولده مث ا

أنه قد اشتهر عن املتكلمني أن أحكام اهللا تعاىل ال تعلل، : يف شرح املنهاج خالصتها
وتوهم كثري منهم أا : واشتهر عن الفقهاء التعليل، وأن العلة مبعىن الباعث، قال

و مذهب قد بينا بطالنه فيتناقض كالم باعثة للشارع على شرع احلكم كما ه
 مث قرر يف كتاب له يف هذا املوضوع أنه ال تناقض بني ،الفقهاء، وكالم املتكلمني

حفظ النفوس فإنه علة ) مثاله. (كالميهما ألن املراد أن العلة باعثة على فعل املكلف
لشرع باعثة على القصاص الذي هو فعل املكلف احملكوم به من جهة الشرع فحكم ا

ال علة، وال باعث عليه ألن اهللا قادر على أن حيفظ النفوس بدون ذلك وإمنا تعلق 
أمره حبفظ النفوس وهو مقصود يف نفسه، وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكال املقصد 
والوسيلة مقصود للشارع وأجرى اهللا العادة أن القصاص سبب للحفظ، فإذا فعل 

قصاص، وانقاد إليه القاتل امتثاالً ألمر اهللا به املكلف أو السلطان أو ويل الدم ال
ووسيلة إىل حفظ النفوس، كان هلم أجران أجر على القصاص وأجر على حفظ 

 . النفوس، وكالمها مأمور به من جهة اهللا تعاىل
 . ]١٧٨: البقرة[ كتب عليكم القصاص :بقوله تعاىل) أحدمها(
ولكم يف القصاص  :قوله تعاىلأما باالستنباط أو باإلمياء من ) والثاين(
، مث قال وهكذا يستعمل ذلك يف مجيع الشريعة، ومنه يعلم أن ]١٩٤: البقرة[حياة

املعقول املعىن للشارع فيه مقصودان، وأنه أكثر أجرا من التعبدي وإن كان األجر 
  ألن النفس ال حظ هلا فيه وأن العلة القاصرة فيها،الواحد يف التعبدي قد يكون أعظم

. فائدة جليلة زائدة عما ذكروه فيها وهي قصد املكلف فعله ألجلها فيزداد أجره
 .هـ بتلخيص.ا

 : وفيه نظر من وجهني
 . أن هذا ال يأيت مع تصريح كثري من الفقهاء بأن العلة باعثة للشارع) األول(
أن الفقهاء ال يعتربونَ العلة هي حفظ النفوس بل هي القتل العمد ) الثاين(
إن العلة احلقيقية هي املقصود لكن ملا كان غري ظاهر : إال أن يقال) اللهم(ن العدوا

 . ومنضبط نيط احلكم بأفعال خمصوصة معينة واهللا أعلم
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 تنبيه 
 : خالصة ما ذكرنا يف معىن العلة ستة أقوال

 . املعرف للحكم) األول(
 . املؤثر فيه بذاته) الثاين(
 . املؤثر فيه جبعل الشارع) الثالث(
 . أا املوجب واملؤثر جبري العادة) الرابع(
 . الباعث للشارع على شرع احلكم) اخلامس(
 . الباعث للمكلف على االمتثال وقد علمت تفصيل اجلميع) السادس(
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 : تتمة في أمرين
قرر ابن السبكي يف مجع اجلوامع، واحمللي يف شرحه أنه يترتب على ) األول(

ن حكم األصل ثابت ا ال بالنص خالفًا للحنفية أي القول بأن العلة هي املعرف أ
نه أصل إأن العلة بناء على أا مبعىن املعرف أفادت ثبوت حكم األصل من حيث 

يلحق به، وأما النص فقد أفاد ثبوته من حيث ذاته، وإمنا كان هذا مرتبا على هذا 
، وبذلك يصح لك  إنه ثبت ا أو ال:القول فقط؛ ألنه ال تعريف يف غريه حىت يقال

القول بأن اخلالف بني الشافعية واحلنفية لفظي ألنه ال نزاع بينهم يف أن النص أثبت 
 . احلكم أي من حيث هو وأن العلة معرفة حلكم األصل من حيث هو أصل

إن مراد الشافعية يف : وهذا اجلمع أوىل من مجع اآلمدي بني القولني فإنه قال
 أا باعث عليه فال ينايف أنه ثابت بالنص وأن مراد قوهلم حكم األصل ثابت بالعلة

 . احلنفية أن النص معرف له فال ينايف أن العلة باعث عليه واهللا أعلم
ن للعلة إنقل الزركشي يف البحر احمليط عن صاحب املقترح ) األمر الثاين(

، واإلشارة، والداعي، واملستدعي، والباعث، بأمساء يف االصطالح وهي السب
وزاد بعضهم : امل، واملناط، والدليل، واملقتضي، واملوجب، واملؤثر، مث قالواحل

 .  واملعىنباملعىن، والكل سهل غري السب
السبب فهو متميز عن العلة من جهة االصطالح اللغوي والكالمي ) أما(

 . واألصويل والفقهي
سائط، بو السبب ما يتوصل به إىل غريه ولو: اللغوي فقال أهل اللغة) أما(

ومنه مسي احلبل سببا، وذكروا للعلة معاين يدور القدر املشترك فيها على أا تكون 
الالم للتعليل ومل : وقال أكثر النحاة. خر وأمرا مؤثرا يف آخرآأمرا مستمدا من أمر 

 للتعليل، وصرح ابن مالك أن الباء :الباء للسببية ومل يقولوا:  وقالوا،يقولوا للسببية
 . ية والتعليل، وهذا تصريح بأما غريانللسبب

الكالمي فاعلم أما يشتركان يف توقف املسبب عليهما ويفترقان من ) وأما(
 : وجهني
 .  والعلة ما حيصل به،هبأن السبب ما حيصل الشيء عنده أل) أحدمها(
أن املعلول متأخر عن العلة بال واسطة وال شرط يتوقف احلكم على ) والثاين(
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، والسبب إمنا يقتضي احلكم بواسطة أو وسائط، ولذلك يتراخى احلكم وجوده
العلة يف لسان الفقهاء تطلق على : األصويل فقال اآلمدي يف جدله) وأما: (قال. عنها

 فإنه يصح ، الوصف املتضمن حلكمة احلكم كما يف القتل العمد العدوان:املظنة أي
على حكمة احلكم كالزجر الذي هو وتارة يطلقوا . قتل لعلة القتل: أن يقال

السبب ال يطلق إال على ) وأما(حكمة القصاص، فإنه يصح أن يقال لعلة الزجر، 
 مث ذكر بعد ذلك اصطالح الفقهاء وأطال يف بيان ذلك، مث بني ،املظنة دون احلكمة

الفرق بني العلة واملعىن والشرط وفرع على ذلك مسائل لو ذكرنا خالصتها لطال 
 .  وإن شاء اهللا سنذكر باقي هذا الكالم يف الطرف الثالثالكالم

ىن العلة وسنشرع عهذا ما أردنا ذكره يف هذه املقدمة اليت رمسناها لتحقيق م
 . يف الطرف األول الذي خصصناه ملسالكها واهللا املوفق

 الطرف األول يف الطرق الدالة على العلية
له  العلة بل ال بد من دليل يشهداعلم أنه ال يكتفى يف القياس مبجرد وجود 

 وهي اليت يتوصل ا إىل معرفة كون ،باالعتبار، وهذه الطرق هي اليت تشهد بذلك
الوصف (الوصف علة، وال خيفى أن كون الشيء علة مضمون مجلة خربية هي 

 . ، وهو غري ضروري فيحتاج للدليل)علة
 معىن إلثباته وليست هذه الطرق توصل إىل ذات العلة ألنه أمر تصوري ال

كاإلنشائي، وإثبات الطلب الشرعي معناه إثبات أن الطلب تعلق ذا الفعل وهو 
 جماز؛ حكم خربي، وبعض األصوليني يعرب عنها باملسالك وإطالق املسالك عليها

 ومنها ما هو خمتلف ألا خاصة باملوصل احملس، وهذه الطرق منها ما هو متفق عليه،
 النص، واإلمياء، واإلمجاع، :املنهاج منها على تسعة وهيفيه، وقد اقتصر صاحب 

واملناسبة، والسرب والتقسيم، والدوران، والطرد، وتنقيح املناط، وسنذكرها مع بيان 
 . موطن الوفاق والنـزاع مث بعد ذلك نتبعها بطرق أخرى ضعيفة إن شاء اهللا تعاىل
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 األول النص
يف كالم الشارع ما يدل على مىت وجدنا : -رضي اهللا عنه-قال الشافعي 

نصبه أدلة وأعالما ابتدرنا إليه وهو أوىل ما يسلك، وقد قدمناه على اإلمجاع ملا قاله 
 وألنه أصل اإلمجاع، وعكس ابن السبكي يف مجع اجلوامع -رضي اهللا عنه-الشافعي 

 . تبعا البن احلاجب فقدم اإلمجاع على النص لتقدمه عليه عند التعارض على الصحيح
مث إن صاحب املنهاج تبعا لإلمام يف احملصول أراد بالنص ما قابل اإلمياء 

 صريح كما يف عبارة غريه وإىل إمياء، وأراد به ابن احلاجب ما :وقسمه إىل قاطع أي
دخل اإلمياء يف النص، فبني النص عند ابن فأيشمل اإلمياء، وقسمه إىل صريح وإمياء 
 واخلصوص املطلق، وكذا بني الصريح عنده، احلاجب، والنص عند غريه العموم

والصريح عند غريه العموم واخلصوص املطلق، والنص عنده يرادف الصريح عند 
 . غريه

وحنن نسلك مسلك صاحب املنهاج ونريد بالنص ما قابل اإلمياء، وقد عرفوه 
: بأنه ما دل على علية الوصف للحكم من الكتاب أو السنة، وينقسم إىل قسمني

ما حيتمل غري العلية : والظاهر. ما ال حيتمل غري العلية: ، وظاهر، فالقاطعقاطع
ويف تعريف النص مبا ذكروه نظر فإن الظاهر أن مرادهم . احتماالً مرجوحا كذا قالوا

بالوضع يف التعريف الوضع التحقيقي فيقتضي أن احلروف املستعملة يف التعليل جمازا 
من ضمنه الباء وغريها من احلروف اليت مل توضع ليست من النص مع أم يذكرونَ 

للتعليل، وإمنا استعملت فيه جمازا، ومعلوم أا ليست من اإلمياء على ما سيأيت بيانه 
 . فيقتضي أا خارجة من النص واإلمياء

فالتحقيق أن النص على ما يؤخذ من ابن قاسم يف آياته ما يشمل ما دل على 
ون حاصله أن املستعمل يف التعليل على سبيل احلقيقة أو التعليل بوضعه اازي فيك

ااز، سواء كان املستعمل يف التعليل على سبيل احلقيقة استعمل يف غريه حقيقة 
 .  أو استعمل يف غريه جمازا،أيضا فيكون مشتركًا

فإن كان مستعمالً يف التعليل على سبيل احلقيقة، ومل يستعمل يف غريه ال 
زا فهو القاطع، وإن استعمل يف غريه حقيقة أو جمازا أو استعمل يف حقيقة وال جما
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التعليل جمازا بأن كان موضوعا لغريه فهو الظاهر فأقسام الظاهر ثالثة، مث إنه يف حال 
اشتراكه بني التعليل وغريه ويف حال كون التعليل معىن جمازيا ال بد له من قرينة جتعل 

ذلك يتضح الفرق بني النص واإلمياء فإن داللة اإلمياء على اللفظ ظاهرا يف التعليل، وب
له  ما سيأيت التزامية من غري أن يستعمل اللفظ يف التعليل وإمنا استعمل يف املوضوع

 . ولزمه التعليل لزوما عرفيا واهللا أعلم
 : مث إن األسنوي اعترض على تقسيم النص إىل قاطع وظاهر باعتراضني

لنص قاطعا مع أن دالالت األلفاظ ليست يقينية عند كيف يكون ا) أحدمها(
 . اإلمام

) يعين البيضاوي( من النص مع أن املصنف كيف جعل الظاهر قسيماً) والثاين(
ذكر يف تقسيم األلفاظ أن الظاهر قسيم النص أي فقد جعل هنا قسيم الشيء قسيما 

: ايف على اإلمام فقالمنه وذلك باطل بالبداهة، واالعتراض األول قد اعترض به القر
ال نسلم أن أدلة هذه األلفاظ قاطعة الحتمال ااز واالشتراك واإلضمار وغري ذلك 

 .  إمنا هذه ظواهر غري أا أظهر من غريها،من األمور القادحة يف إفادة األلفاظ القطع
وأجاب األصفهاين عنه بأن املراد بالقاطع الصريح يف داللته على العلة ومل يعن 

 .هـ .ا. لقاطع ما ال حيتمل إال معىن واحدابا
واملفهوم من جمموع كالمهم أن املراد بالقاطع والصريح هو الذي مل يوضع إال 
للتعليل ومل يستعمل يف غريه استعماالً جمازيا، فإذا أطلق ال حيتمل غري التعليل، إذ مل 

 على سبيل ااز يوضع ملعىن آخر حىت حيمل عليه، ومل يسبق استعماله يف معىن آخر
حىت يكون حمتمالً له وال يضر يف ذلك أنه جيوز أن يستعمل يف معىن آخر على سبيل 

 . ااز ألن الكالم إمنا هو فيما وقع بالفعل وهو مل يستعمل إال فيما وضع له
هذا هو مرادهم بالقطع والصراحة، وليس مرادهم أنه ال حيتمل عقالً غري 

كيف يصح هذا يف : له غريه حىت يقال قل معىن آخرالتعليل حبيث ال جيوز الع
 . دالالت األلفاظ مع قيام االحتماالت العشرة فيها واهللا أعلم

االعتراض الثاين فلوال أين أرى وجوب رعاية اآلداب مع املؤلفني لقلت ) وأما(
أنه ينبغي أن يسطر إذ ال خيفى على من نظر يف أوائل علم األصول أن النص يطلق 

ألصوليني بإطالقات متعددة، فيطلق على ما يقابل القياس من أدلة الكتاب عند ا
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والسنة ويطلق على ما يقابل الظاهر ويطلق كما هنا على ما يشمله ففي كل موضع 
يراد به املعىن الذي يناسبه، وواضح أم مل يريدوا به هنا ما أرادوا به يف مبحث 

 .  منه واهللا أعلماأللفاظ حىت يلزمهم جعل قسيم الشيء قسيماً
مث اعلم أن التعليل معىن من املعاين واألصلُ فيه أن يدل عليه باحلروف كبقية 
املعاين لكن قد تدل بعض األمساء واألفعال على التعليل بدالً عن احلروف، فما يدل 

 والباء، ، كي:فاحلروف مثل. عليه منه حروف وهي األصل، ومنه أمساء ومنه أفعال
 أجل وجراء وعلة :واألمساء مثل. مما سيأيت من حروف التعليل وغريها ،والالم

 عللت بكذا، وهي تنقسم كما علمت :وسبب، ومقتضى وحنو ذلك، والفعل مثل
 فبعض أفراد القاطع أقوى يف ؛ صريح وإىل ظاهر، وكل منهما مراتب:إىل قاطع أي

 . الداللة على العلية من البعض اآلخر، وكذلك الظاهر
 شاء اهللا تعاىل مجيع ما وقفنا عليه من أفراد كل من الصريح وحنن نذكر إن

 . والظاهر مع مالحظة الترتيب بينها فنقول
 األول القاطع

 : وله ألفاظ
 ]٥: القمر[ حكمة بالغة: منه الصريح بلفظ احلكمة كقوله تعاىل) األول(

 . ةا رتبهأمهله األصوليون وهو أعال: ذكره الزركشي يف البحر احمليط، وقال
 . لعلة كذا) والثاين(
لسبب كذا، ومثله ملوجب وملؤثر، ومل يذكر األصوليون هلذه أمثلة ) الثالث(

ولعلهم مل يظفروا بذلك يف الكتاب وال يف السنة، وإمنا كان لعلة كذا أقوى مما بعده 
 . ألن فيه التصريح بالعلة دون ما بعده

ا ألن ما قبلهما تعلم به العلة وإمنا كانا دون ما قبلهم. من أجل وألجل) الرابع(
 . من غري واسطة، وأما مها فيفيدان معرفتها بواسطة أن العلة ما ألجلها احلكم

 ]٣٢: املائدة[من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل :فمثال األول قوله تعاىل
 )١())إمنا جعل االستئذان من أجل البصر((: وقوله .  من أجل قتل قابيل ألخيه:أي

                                     
 .من حديث سهل بن سعد) ٢١٥٦(ومسلم ) ٦٢٤١(أخرجه البخاري ) ١(
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إمنا جعل االستئذان واجبا يف الشرع؛ ألجل حفظ البصر حىت ال يقع النظر على  :أي
وهذا عجز حديث وصدره كما يف البخاري عن سهل . من حرم النظر إليه
 ومع النيب مدرى حيك ا اطلع رجل من جحر يف حجر النيب : الساعدي أنه قال

  . إخل)١())ا جعلت به يف عينك إمنعنلو أعلم أنك تنظر لط((: رأسه فقال 
 ألجل الدافة اليت )٢(إمنا يتكم عن حلوم األضاحي((: ومثال الثاين قوله 
ورواه : قال ابن السبكي. لجلكن بلفظ من أ.  رواه مسلم)٣())دفت فكلوا وادخروا
 إمنا يتكم عن ادخار حلوم األضاحي ألجل التوسعة على :أبو داود والنسائي، أي
 -بتشديد الدال املهملة والفاء-دينة يف أيام التشريق، والدافة الطائفة اليت قدمت امل

 . القوافل السيارة من الدفيف وهو السري اللني
 كي تقر  :كي وإذن فإما يف مرتبة واحدة فمثال كي قوله تعاىل) اخلامس(
: احلشر[  كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم :، وقوله تعاىل]٤٠: طه[اعينه
ا وجب ختميس الفيء لئال يتداوله األغنياء بينهم فال حيصل للفقراء منهم  إمن: أي]٧

 والفيء هو ما يأخذه املسلمون من احلربيني من غري ،شيء، والدولة بالفتح والضم
 .حرب خبالف الغنيمة

 إذن ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات : ومثال إذن قوله تعاىل
]ا مثل عذاب املشرك فيها مضاعفًا  أي إذا ركنت إليهم أل]٧٥: اإلسراءذقناك عذاب
والسبب فيه أن نعم اهللا على .  مثلي عذابه يف الدنيا ومثلي عذابه يف اآلخرة:أي

يا نساء النيب من  :األنبياء أكثر فكانت ذنوم أعظم ومثلهم نساؤهم قال تعاىل
  سريايأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على اهللا ي

 . ]٣٠: األحزاب[
)إن كي تكون مصدرية والتعليل مستفاد من الالم املقدرة فكيف :)فإن قلت 

                                     
 .تقدم خترجيه) ١(
كما يف مسلم الثبوت فعليه جيعل ) ألجل(بة بلفظ احلديث األول رواه ابن أيب شي) ٢(

 . احلديث األول للثاين على هذه الرواية، واحلديث الثاين لألول
 . تقدم خترجيه)٣(



نرباس العقول٢٤٤ 

 .تعد من الصريح؟
)إن ما ذكرته يف السؤال مذهب كويف واعتبارها من القاطع الصريح :)قلت 

بناء على مذهب األخفش فإا عنده يف مجيع استعماالا حرف جر وانتصاب الفعل 
 مذهب البصريني فإا عندهم إن تقدمها الالم فهي ى أو عل،ن مقدرةبعدها بأ

 .  وإذا جاء بعدها إن فهي للتعليل جارة ال غري،ناصبة ال غري وليس فيها معىن التعليل
ويف غري هذين حيتمل أن تكون ناصبة بنفسها مبعىن التعليل، وأن تكون جارة 

 . كالالم مضمرا بعدها أن
وأنزلنا عليك : له فإنه علة للفعل املعلل كقوله تعاىل لذكر املفعو) السادس(

نصبه على املفعول له و ]٨٩: النحل[ الكتاب تبيانا لكل شيء وُهدى ورمحة
 . أحسن، وقد ذكر هذا السادس الزركشي يف البحر احمليط

 تنبيه
واإلمام ) كي، ومن أجل، وألجل(مل يذكر صاحب املنهاج مما ذكرناه سوى 

، ومل )من أجل، ولعلة كذا ولسبب كذا، وملوجب، وملؤثر( ذكر منها يف احملصول
جعلها إمام احلرمني يف الربهان من الصريح وخالفه : قال الزركشي). كي(يذكر 

 فلم يذكرها البيضاوي وال اإلمام، وقال )إذن(وأما . الرازي واألول أصوب
صريح للشيخ أيب ونسب الزركشي اعتبارها من ال. ذكرها ابن احلاجب: األسنوي

 .  وقال خالفًا إلمام احلرمني والغزايل،زيراإسحاق وال
 :الظاهر وله ألفاظ) القسم الثاين(
  أن كان ذا مال وبنني :الالم ظاهرة فمقدرة، فاملقدرة مثل) األول(

كتاب أنزلناُه إليك لتخرج الناس من  : والظاهر مثل قوله تعاىل ،]١٤: القلم[
ويرتل لكم من السماء ماء  :، وقوله تعاىل]١: إبراهيم[ الظلمات إىل النور

 وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون :، وقوله تعاىل]١١: األنفال[ ليطهركم به
]٥٦: الذاريات[وقوله تعاىل ، :أقم الصالة لدلوك الشمس ]ذه ]٧٨: اإلسراءو 

اج، واعترض على التمثيل ا  مثل اإلمام يف احملصول والبيضاوي يف املنهةاآلية األخري
ال يصلح الدلوك علة فلم يقصد ا التعليل وإمنا هي مبعىن عند فهي : القاضي فقال

وإمنا قال ذلك ألن العلل الشرعية عنده ال : للتوقيت قال الزركشي يف البحر احمليط
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بد فيها من املناسبة، وليس ميل الشمس من هذا القبيل ونظر الغزايل يف املستصفى 
 أن ينصبه دذ الزوال والغروب ال يبع؛إيما قاله القاضي وعبارته وهذا فيه نظر ف

 . الشرع
: عالمة للوجوب وال معىن لعلة الشرع إال العالمة املنصوبة، وقد قال الفقهاء

.  علةباألوقات أسباب؛ ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها وال يبعد تسمية السب
ط يف العلل الشرعية املناسبة الظاهرة فنظر إذا كان القاضي يشتر:  وقد يقال،هـ.ا

 . الغزايل ال يصيبه واهللا أعلم
مث اعلم أن اإلمام الرازي اعترض على داللة الالم على التعليل وظهورها فيه 

 : بوجوه
ثبت كذا لعلة كذا، فلو كانت دالة على : أا تدخل على العلة فيقال) األول(

 . التعليل للزم التكرار
: األعراف [ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس: ه تعاىلقول) الثاين(
فإن الناس على : ، وباالتفاق ال جيوز أن يكون ذلك غرضا، قال ابن السبكي]١٧٩

ما أقولني منهم من مل يعلل أفعال اهللا بشيء أصالً، ومنهم من يعللها باملصاحل، ف
 هـ .ا. تعليلها باملضار والعقوبات فلم يقل به عاقل

 : قول الشاعر) الثالث(
 وا للموت وابنوا للخرابُد ِل      وم   ـله ملك ينادي كل ي      

 . فإن هذه الالم ليست للتعليل؛ ألن املوت واخلراب ليس علة للوالدة والبناء
صلي هللا تعاىل، وال جيوز أن تكون ذات اهللا غرضا، مث أُ: أنه يقال) الرابع(

كلها بأن أهل اللغة صرحوا بأن الالم للتعليل وقوهلم أجاب عن هذه االعتراضات 
 وحنن نبني ،هـ.ا. حجة، وإذا ثبت ذلك وجب القول بأا جماز يف هذه الصور

  :معاين الالم يف هذه الصور
 هذا : لعلة كذا فالالم فيها لالختصاص أي:الصورة األوىل وهي قوهلم) أما(

 فإنه من مجلة ،ختصاص معىن جمازيا لالم نظراملعلول خمتص ذه العلة، مث يف كون اال
 . املعاين اليت يذكرها النحاة لالم وسيأيت التنبيه عليها
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الصورة الثانية والصورة الثالثة، ومها اآلية والبيت الذي بعدها فالالم ) وأما(
فيهما للعاقبة جمازا، فإن عاقبة الشيء مترتبة عليه يف احلصول كترتب العلة الغائبة 

 .ى معلوهلاعل
)أن الم العاقبة إمنا تكون يف حق من جيهلها كقوله تعاىل:)فإن قلت  :        
 اا وحزنفالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدو ]أو يعجز عن دفعها ]٨: القصص 

إخل البيت، وأما من هو بكل شيء عليم فيستحيل يف حقه معىن ) له ملك: (كقوله
 .  اآليةولقد ذرأنا: له تعاىلهذه الالم فكيف محل عليها قو

)ا الم الصريورة ومدخوهلا :)قلتيف هذين أل ال نسلم أن الم العاقبة تنحصر 
ما آل إليه ما قبلها مع العلم به أو مع اجلهل وبالنسبة إليه تعاىل ال يكون إال مع العلم 

 . واهللا أعلم
إن ذلك : صفهاين أصلي هللا، فقال األ:الصورة الرابعة وهي قوهلم) وأما(

 . رض العبادة هللا أو امتثال أمرهغحممول على 
)إن مقتضى ما أجاب به اإلمام عن هذه االعتراضات أن الالم لو :)فإن قلت 

كانت حقيقة يف هذه املعاين مل يصح اعتبارها من النص الظاهر يف التعليل، فما وجه 
 كالمه؟
)ا حينئذ تكون من قبيل املش:)قلتترك وهو جممل فال تكون  لعل وجهه أ

أن الالم تأيت ملعان كثرية غري التعليل، وغري ما : ن يقالإظاهرة يف التعليل لكن بقي 
  :ذكر يف االعتراض فإن املذكور يف علم النحو أا تأيت ملعان

  .املال لزيد: امللك حنو) منها(
 . اجلل للفرس: واالختصاص حنو. احلمد هللا: واالستحقاق حنو

إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي (( : حكاية عن اهللا تعاىلف كقوله والتشري
  .)١())به

 . هذا للشيطان: والذم مثل
 . اجترت للربح، وشربت للري: والتعليل حنو

                                     
 .من حديث أيب هريرة) ١١٥١(ومسلم ) ١٩٠٤(أخرجه البخاري ) ١(
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، ]٦٠: التوبة[ إمنا الصدقاُت للفقراء   :صرف حنو قوله تعاىلولبيان امل
. أظن أن ذلك بعيد. يل جمازوغري ذلك فهل هي يف مجيع هذه املعاين ما عدا التعل

فالتحقيق كما علمت أن كوا ظاهرة يف التعليل ال يتوقف على أا حقيقة فيه جماز 
يف غريه، بل تكون ظاهرة يف التعليل مع كوا مشتركة بينه وبني غريه غايته أنه ال 

مل ن املشترك من قبيل اإ: بد هلا من قرينة صارفة هلا عن املعاين األخرى فال يقال
 . فكيف تكون ظاهرة يف التعليل يف هذه احلالة واهللا أعلم

وضابط باء التعليل أن يصلح يف موضعها الالم : ، قال ابن مالكالباء) الثاين(
 ]١٦٠: النساء[ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباٍت أحلت هلم  :حنو
 ن اهللا لنت هلمفبما رمحة م : منعناهم منها لظلمهم، وحنو قوله تعاىل:أي
واعلم أن : قال اإلمام يف احملصول.  بسبب الرمحة لنت هلم: أي]١٥٩: آل عمران[

أصل الباء لإللصاق ولكن العلة ملا اقتضت وجود املعلول حصل فيها معىن اإللصاق، 
  .هـ.ا. فحسن استعماهلا فيه جمازا

داللة الالم وهذا خمالف ملا ذكره غريه وأشعر به كالمه من أن : قال اهلندي
 . والباء ظاهرة يف التعليل من غري فرق

)مل يذكر سيبويه للباء سوى معىن اإللصاق فكالم اإلمام يف حمله وال :)قلت 
وقال . خيالف ما أشعر به كالمه من أا ظاهرة يف التعليل كالالم كما سيأيت حتقيقه

 عند اإلطالق على  صريح يف أا ال حتمل) كالم اإلمام:أي(هذا الكالم : األسنوي
 وفيه نظر ألنه إذا مل تكن الباء من ،التعليل فال تكون ظاهرة فيه وهذا هو الصواب

 فمن أي قسم -ومن املعلوم أا ليست من قسم القاطع وال من اإلمياء-قسم الظاهر 
تكون حبيث إذا أطلق ينصرف إليه، وهذا كما أنه خيرج املستعمل يف التعليل جمازا 

 أن كون اللفظ - كما علمت مرارا-شترك بني التعليل وغريه، فالتحقيقخيرج عنه امل
مشتركًا بني التعليل وغريه، أو مستعمالً يف التعليل على سبيل ااز ال ينايف أنه من 
النص الظاهر يف التعليل غايته أنه حيتاج إىل قرينة تصرف اللفظ عن إرادة غري التعليل 

 . منه
)م عرفوه بأنه ما يدل على علية  ما الفرق ب:)فإن قلتينه وبني اإلمياء اآليت فإ

 . وصف حلكم بواسطة قرينة من القرائن
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)الفرق بينهما كما تقدم وسيأيت أن التعليل يف اإلمياء الزم ملدلول :)قلت 
اللفظ لزوما عرفيا من غري أن يستعمل اللفظ فيه جمازا، وأما ما هنا فاللفظ مستعمل 

 .  عم من أن يكون ذلك على سبيل احلقيقة أو ااز واهللا أعلميف التعليل أ
 يف حق احملرم الذي  كقوله - بكسر اهلمزة وتشديد النون-نإ) الثالث(

 رواه البخاري، ومسلم )١())ال تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا((: وقصته ناقته
يث للنص الظاهر ما سيأيت من أم  على التمثيل ذا احلد)فإنه يبعث وال يرد(بلفظ 

مثلوا به للنوع األول من أنواع اإلمياء ألن للمثال جهتني جهة تدل على التعليل 
، وجهة تدل على التعليل باإلمياء وهي ترتيب احلكم على الوصف )إن(بالنص، وهي 

ا إشعار هل واحلق أن إن لتأكيد مضمون اجلملة وال: بالفاء قال التربيزي يف التنقيح
بالتعليل، وهلذا حيسن استعماهلا ابتداء من غري سبق حكم، كذا يف األسنوي وعبارة 

واحلق أا لتحقيق الفعل، وليس هلا يف التعليل حظ، وهلذا : كما قال القرايف. التربيزي
حيسن استعماهلا ابتداء من غري سابقة حكم والتعليل يف احلديث مفهوم من قرينة 

 .هـ .ا. سياق الكالم
إا من الطوافني (( :اده باحلديث كما يدل عليه سابق كالمه قوله ومر
إن السابق على الفهم من قوله : ، وقد استبعد القرايف كالم التربيزي وقال)٢())عليكم
: اإلسراء[زغُ بينهمـوقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان ين:تعاىل
 .  التعليل]٥٣

ا ليست للتعليل ما قاله السيد الشريف يف آخر ويؤيد ما قاله التربيزي من أ
أن إن ال داللة هلا على السببية إال عند قوم من : الفن األول من شرح املفتاح

اشتبه عليهم املكسورة الدالة على التحقيق باملفتوحة املقدرة بالالم : يقال. األصوليني
 .هـ.ا. الدال على التعليل

البحر عن الكمال بن األنباري من حناة ويؤيده أيضا ما نقله الزركشي يف 
                                     

 . تقدم خترجيه)١(
من ) ٣٦٧(اجه وابن م) ١/٥٥(والنسائي ) ٩٢(والترمذي ) ٧٥(أخرجه أبو داود ) ٢(

 ).١٧٣(حديث كبشة بنت كعب وصححه األلباين يف اإلرواء 
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: املتأخرين أنه أنكر كوا للتعليل ونقل إمجاع النحاة على أا ال ترد للتعليل، وقال
وهي يف قوله أا من الطوافني عليكم للتأكيد ألن علة طهارة سؤرها هي الطواف، 

ت أن للتعليل ولو قدرنا جميء قوله هي من الطوافني بغري أن ألفاد التعليل فلو كان
لعدمت العلة بعدمها وال ميكن أن يكون التقدير ألا وإال لوجب فتحها، والستفيد 

وقد تابع ابن األنباري مجاعة من احلنابلة منهم الفخر إمساعيل . التعليل من الالم
ة الناظرين وأبو حممد يوسف اجلوزي يف كتابه جنالبغدادي يف كتابه املسمى 

 . اإليضاح يف اجلدل
ؤيد كوا للتعليل ما نقله الزركشي يف البحر احمليط من أن أبا الفتح بن جين وي

ويؤيده أيضا ما نقله . وكفى بابن جين حجة يف ذلك: صرح مبجيئها للتعليل قال
السعد يف التلويح من أن الشيخ عبد القاهر ذكر أا يف مثل هذه املواقع تقع موقع 

 .هـ .ا. الفاء، وتغين غناها
ملراد من قوله يف هذه املواضع أن تقع بعد مجلة كما يؤخذ من مسلم ولعل ا

الثبوت وشرحه، ويؤيد كوا للتعليل أيضا ما قاله القاضي جنم الدين املقدسي يف 
 . فصوله من أن األكثرين على إثبات جميئها للتعليل واهللا أعلم

وما يعبدون وإذ اعتزلتموهم  :، ذكره ابن مالك حنو قوله تعاىلإذ) الرابع(
وإذ مل يهتدوا فسيقولون  : ، وقوله تعاىل]١٦: الكهف[ إال اهللا فأووا إىل الكهف

 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم :، وقوله تعاىل]١١: األحقاف[ هذا إفك قدمي
 .  وقد أشار إليه سيبويه ونازعه ابن حبان]٣٩: الزخرف[

ولنبلونكم حىت نعلم : اىل، أثبته ابن مالك أيضا حنو قوله تع حىت)اخلامس(
 . ]٣١: حممد[ ااهدين منكم

ا يف كالم اهللا إ: ، على رأي الكوفيني من النحاة فإم قالوا لعل)السادس(
 . تعاىل للتعليل احملض جمردة من معىن الترجي الستحالته عليه تعاىل

 )١()أنا أفصُح من نطق بالضاد بيد أين من قريش: (، كقوله ديب) السابع(
 .  الذين هم أفصح من نطق ا، وأنا أفصحهم:أي

                                     
 .مل أجده يف الكتب املعتمدة) ١(



نرباس العقول٢٥٠ 

 . ]١٨٥: النساء[ولتكربوا اهللا على ما هداكم :، كقوله تعاىلعلى) الثامن(
 ألجل : أي]١٤: النور[ ملسكم فيما أفضتم فيه :، كقوله تعاىل يف)التاسع(
 . ما أفضتم
  يف آذام من جيعلون أصابعهم:  كقوله تعاىل- بكسر امليم-ِمن) العاشر(
 .  ألجلها: أي]١٩: البقرة[  الصواعق

وزعم صاحب التنقيح أن منها ال جرم بعد : قال الزركشي يف البحر احمليط
 ومجيع أدوات الشرط ]٦٢: النحل[ ال جرم أن هلم النار :الوصف كقوله تعاىل
ان منكم فمن ك ، ]٦: املائدة[ وإن كنتم جنبا فاطهروا  :واجلزاء كقوله تعاىل

من أحيا ((: ، وكقوله ]١٨٤: البقرة[ مريضا أو على سفٍر فعدة من أيام أخر
إذا قمتم إىل  :، ومن أدوات الشرط إذا حنو قوله تعاىل)١())أرضا ميتة فهي له
 . ]٦: املائدة[ الصالة فاغسلوا

إن إفادة أدوات الشرط واجلزاء : قال القرايف يف شرح احملصول ما معناه
ليل يرجع إىل قاعدة تقدمت يف االستثناء، والشرط وهي أن التعاليق اللغوية والتع

 . أسباب خبالف الشروط العقلية والشرعية والعادية، والسبب علة
واعلم أين مل أترك مما قيل أنه يدل على التعليل من احلروف واألمساء سوى 

ى وجه اخلالف يف اعتبارها وسنتكلم إن شاء اهللا تعاىل عل. الفاء ألا ستأيت يف اإلمياء
 . من النص أو اإلمياء واهللا أعلم

 :تتمة
املسكوت عنه بالعلة املنصوصة املشهور أنه قياس وحكى الزركشي يف البحر 
عن ابن فورك أنه ليس بقياس، وإمنا هو استمساك بنص لفظ الشارع، هذا متام القول 

 .  واهللا املوفقيف املسلك األول وسنشرع يف املسلك الثاين وهو اإلمياء
                                     

من حديث جابر،وصححه ) ٣٣٨ و٣/٣٠٤(وأمحد ) ١٣٧٩(أخرجه الترمذي ) ١(
 ).١٥٥٠(األلباين يف اإلرواء 



 ٢٥١ اس العقولنرب

 )اإلمياء(الطريق الثاين من الطرق الدالة على العلية 
 واإلشارة، ويف االصطالح عرف بتعريفني األول هاإلمياء معناه يف اللغة التنبي

  .وهو اقتران وصف حبكم لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان بعيدا: البن احلاجب
ن اإلمياء وصف املومي  اقتران؛ أل ذو: اقتران على تقدير مضاف أي:)فقوله(

 ال حاجة إىل هذا التقدير الن هذا معىن :وقيل. واالقتران وصف املقترن وهو الوصف
اصطالحي لإلمياء والصواب أن هذا ضابط ملا يتحقق فيه اإلمياء ال تعريف، ولذلك 

 ). كل(صدره العضد بلفظ 
 كان من الشارع واالقتران ما يترتب على جعل الوصف مقارنا للحكم سواء

أو من الرواي كما سيأيت، واملراد بالوصف اللفظ املقيد لغريه ولو بلفظ الشرط أو 
الغاية أو االستثناء كما سيأيت يف األنواع، مث الظاهر أن املراد باحلكم الشرعي بدليل 

 لكونه علة وحينئذ يكون االقتران بني ذات الوصف :لو مل يكن للتعليل أي: قوله
، وإن أردنا بالوصف املعىن يكون االقتران بني الدالني، على أن االقتران ودال احلكم

ما إما داالن يلزمه االقتران بني املدلولني من حيث إبني الدالني من حيث 
 . مدلوالن

وإمنا نسب االقتران إىل الوصف مع أن االقتران من اجلانبني ألن احلكم هو 
له وعالمة  قرن ذا احلكم ليكون معرفًااألصل املقصود، والوصف إمنا جيء به و

على مواقعه واحترز به عن اقتران غري الوصف باحلكم كذات اقترنت باحلكم مثل 
 . أعظ زيدا

مث إن املراد من الوصف واحلكم أعم من أن يكونا مذكورين أو مقدرين أو 
        : ىل أكرم العامل، وقوله تعا:فمثال املذكورين. أحدمها مذكورا واآلخر مقدرا

 والسارق والسارقة فاقطعوا ]وقوله ]٣٨ :املائدة ، :)) ال يقضي القاضي وهو
 ]٢٢٢: البقرة[وال تقربوهن حىت يطهرن :، ومثال املقدرين قوله تعاىل)١())غضبان
 .  فإن طهرن فال منع من قربان:أي

يبة وماء مثرة ط((: ومثال ما إذا كان الوصف مذكورا واحلكم مقدرا قوله 
                                     

 .من حديث أيب بكر) ١٧١٧(ومسلم ) ٧١٥٨(أخرجه البخاري ) ١(
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 إذن فاملاء باق على طهوريته، ومثال ما إذا كان احلكم مذكورا :، أي)١())طهور
ومثله أيضا ما سيأيت يف . فإن التقدير واقعت فأعتق) أعتق رقبة: (والوصف مقدرا

 فإن احلكم مذكورا ]٩:اجلمعة[ وذروا البيع :النوع اخلامس من قوله تعاىل
در بل املراد على ما سنفصله ما يشمل ما لو كان والوصف وهو تفويت الواجب مق

 . الوصف منصوصا واحلكم مستنبطًا أو العكس على اخلالف اآليت
 لو مل يكن للتعليل إخل يف حمل رفع صفة للوصف واسم يكن عائد :)وقوله(

 للتعليل أن يكون : للتعليل، ألن الظاهر أن املراد من قوله:على الوصف بقرينة قوله
 بعيدا ألن البعد :، واسم كان عائد على االقتران بقرينة اإلخبار عنه بقولهعلة للحكم

 .إمنا يتصف به الفعل باملعىن املصدري، أو احلاصل باملصدر
 من الشارع ال يليق بفصاحته وإتيانه األلفاظ يف : لكان بعيدا أي:)وقوله(
 . مواضعها

العلية كما سيأيت توضيحه فإذا وإمنا أتى ذا القيد ليعلم وجه داللة اإلمياء على 
 . ذكر الوصف لفائدة خاصة ال يكون االقتران املذكور إمياء للعلية

 لو مل يكن هو لتعليل احلكم أو : لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل أي:)وقوله(
نظريه لتعليل نظري احلكم، وذلك حيث يشار بالوصف واحلكم إىل نظرييهما فاألول 

أن امرأة ((: الثاين وهو النظري فمثاله حديث الصحيحني) وأما (أمثلته ظاهرة وكثرية،
أرأيت لو : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: قالت يا رسول اهللا

فصومي :  قال.نعم: قالتمك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟ أكان على 
 .  فإنه يؤدي عنها: أي)٢())عن أمك

مليت وجواز قضائه عنه فذكر هلا دين اآلدمي عليه سألته عن دين اهللا على ا
وقررها على جواز قضائه عنه ومها نظريان فلو مل يكن جواز القضاء فيهما لعلية 

 . له لكان بعيدا الدين
 كذا يف شرح احمللى على مجع اجلوامع، وقد مثلوا للنظري أيضا حبديث عمر 

                                     
  .الكتب املعتمدة مل أجده يف )١(
 . مل أجده يف الكتب املعتمدة)٢(



 ٢٥٣ اس العقولنرب

 . الثالث يف قبلة الصائم اآليت يف النوع -رضي اهللا عنه-
)ال نسلم أنه ذكر هلا دين اآلدمي وقررها على جواز قضائه لينبه :)فإن قلت 

على أن القدر املشترك بينهما وهو مطلق الدينية هو العلة دون خصوص دين اهللا 
ودين اآلدمي، بل مها األصل والفرع ولذلك يسمون مثل هذا بالتنبيه على أصل 

املقيس، وهو دين اهللا، واملقيس عليه، وهو : بعةالقياس فإنه مشتمل على األركان األر
 ء،دين اآلدمي، والعلة اجلامعة، وهي مطلق الدينية، واحلكم، وهو جواز القضا

 . وسيأيت تقرير مثل هذا الكالم يف حديث عمر
)العلة يف بادئ الرأي هو النظري، وهو خصوص دين اهللا وبعد تنقيح :)قلت 

إن دين اهللا علة جلواز القضاء من : لدينية أو يقالاملناط يعلم أن العلة هي مطلق ا
 مطلق الدين هو العلة  إىلنه مطلق دين كما أن دين اآلدمي كذلك فيؤل األمرإحيث 

 . واهللا أعلم
 وإن كانا ،مث اعلم أن الوصف واحلكم إن كانا منصوصني فإمياء باتفاق

 :م مستنبطًا وقيل وإذا كان الوصف منصوصا واحلك،مستنبطني فليس إمياء باتفاق
 إذا كان الوصف :زيالً للمستنبط منـزلة امللفوظ، وقيلـإمياء يف الصورتني تن

منصوصا واحلكم مستنبطًا فإمياء خبالف العكس، وهو ما إذا كان احلكم منصوصا 
 . والوصف مستنبطًا فليس بإمياء

   اهللا وأحل: فمثال ما إذا كان الوصف منصوصا واحلكم مستنبطًا قوله تعاىل
واحلكم وهو الصحة .  فإن الوصف وهو حل البيع منصوص]٢٧٥: البقرة[البيع

مستنبط من احلل، ووجه االستنباط أنه لو مل يصح مل يكن مفيدا لغايته كان عبثًا، 
وهو قبيح والقبيح حرام فلم يكن حالالً فيلزم من كونه حالالً أن يكون صحيحا 

 )١())حرمت اخلمر((: ل املستنبطة حنو قوله بالضرورة، ومثال العكس أكثر العل
. احلديث رواه أبو حنيفة، وغريه كما يف شرح التحرير فاحلكم مذكور وهو التحرمي

 . والوصف وهو اإلسكار مستنبط منه
مث الفرق بني الصورتني أن الوصف يستلزم احلكم فيظهر اعتباره مقارنا له 

                                     
 . مل أجده يف الكتب املعتمدة)١(
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 جلواز كون الوصف :الوصف أعم أيفيتحقق اإلمياء، خبالف الثاين جلواز كون 
الذي يلزمه احلكم أعم مما عينه املستنبط وحينئذ ال يكون يف احلكم داللة على 

 ال تبيعوا الرب بالرب حيتمل : فإذا قيل،خصوص ما عينه حىت يكون فيه إمياء إليه
االقتيات، أو االدخار، أو الطعم، وال تعني لواحد حىت يقع عليه االختيار، وخالصة 

لفرق أن الوصف ملزوم واحلكم الزم وإثبات امللزوم يستلزم إثبات الالزم خبالف ا
 إذ الالزم األعم كما يلزم هذا يلزم غريه ؛إثبات الالزم فال يستلزم إثبات ملزوم معني

فتأمل حىت ال تتوهم التضارب يف العبارة السابقة حيث اعتربنا العموم أوالً يف جانب 
حلكم فإن الكل صحيح مع مراعاة توجيه عموم الوصف الوصف وثانيا يف جانب ا

إال أن األنسب التعليل بعموم الوصف ال احلكم؛ ألن عدم االقتران إمنا جاء من 
 . ختلف الوصف

)إن استلزم الوصف للحكم فرع كونه علة وهو إمنا يظهر بعد :)فإن قلت 
 . حتقق اإلمياء

)الفرض ثبت أن  مىت صح استنباط احلكم من الوصف كما هو:)قلت 
الوصف علة مستلزم للحكم قبل اعتبار اإلمياء غايته أنه بعد االستنباط واعتبار اإلمياء 

 . يظهر أن للعلة طريقًا آخر وهو اإلمياء
)وهي ما إذا كان احلكم - ما فائدة اخلالف يف الصورة الثانية :)فإن قلت

لة قد عرفت بعد  هل هي إمياء أو ال، مع أن الع-منصوصا والوصف مستنبطًا
 . االستنباط فال فائدة يف كونه إمياء أو غري إمياء

)إليها على املستنبطة بال إمياء، ى فيه فائدة وهي تقدمي تلك العلة املوم:)قلت 
كذا قالوا، وفيه نظر إذ ال توجد على هذا علة مستنبطة مع النص على احلكم إال 

 . وفيها إمياء
ادعى بعضهم االتفاق على أن الثاين : عقال الزركشي يف شرح مجع اجلوام

اخلالف فيه بعيد نقالً ومعىن؛ ألنه يقتضي أن : ليس بإمياء ومال إليه الندي، وقال
 فعبارته صرحية فيما ،هـ.تكون العلة واإلمياء متالزمني ال ينفك أحدها عن اآلخر ا

 . قلناه واهللا أعلم
)ف اإلمياء السابق على  هل ميكنك أن تذكر عبارة صحيحة لتعري:)فإن قلت
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 .القول بأن الصورتني إمياء؟
)اقتران وصف منصوص حبكم منصوص أو مستنبط، :  نعم بأن تقول:)قلت

 . أو اقتران وصف مستنبط حبكم منصوص إخل، هذا ما يتعلق بشرح هذا التعريف
)مقتضى جعل اإلمياء من الطرق الدالة على العلية أن تكون العلية :)فإن قلت 
، واإلمياء داالً مع أم صرحوا بأن املدلول عليه باإلمياء الزم ملدلول اللفظ وأنه مدلوالً

 -ووجهه أنه لو مل يكن للتعليل لكان عبثًا-يدل عليه داللة التزامية وأن اللزوم عريف 
وأن الفرق بني النص واإلمياء أن األول دال على التعليل بالوضع على ما فيه مما مر 

 . م فما التوفيق بني الكالمنيوالثاين بااللتزا
)م قرروا يف :)قلتإن اجلواب على هذا السؤال حيتاج إىل متهيد وهو أ 

 : مبحث األلفاظ أن يف املنطوق واملفهوم مذهبني
مذهب ابن احلاجب، وهو أما من أوصاف الداللة وأن املنطوق ) أحدمها(

ضاء وداللة اإلشارة، عنده قسمان صريح وغري صريح، وغري الصريح داللة االقت
 . وداللة اإلمياء

ما جرى عليه ابن السبكي، وهو أن املنطوق واملفهوم من أوصاف ) ثانيهما(
املدلول وأن مدلول الدالالت الثالث اليت مساها ابن احلاجب منطوقًا غري صريح هو 

 . عنده من توابع املنطوق
ية والداللة على تابعه وقرروا أيضا أن الداللة على املنطوق مطابقية أو تضمين

 . التزامية
الداللة على املفهوم فداللة انتقالية خارجة عن الدالالت الثالث كما ) وأما(

 . تقدم التنبيه على ذلك يف مواضع
هذا خالصة ما قرروه يف غري هذا املوضع فيؤخذ منه أن املدلول بداللة اإلمياء 

 للمومى إال أن اًن حبسب األصل وصفمدلول للفظ داللة التزامية وأن اإلمياء وإن كا
 وإمياؤه داللته على العلية ، الكالم الصادر عن الشارع:املراد منه هنا وصف النص أي

وذلك إذا كان النص حبالة خاصة ويؤيد ذلك ما قاله اآلمدي يف األحكام يف هذا 
ن التعليل الثاين ما يدل على العلية بالتنبيه واإلمياء وذلك بأن يكو: املوضوع وعبارته

 كما أنه يؤيده .هـ.ا. ن يكون اللفظ داالً بوضعهأالزما من مدلول اللفظ وضعا ال 
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 . قعد من اعتبار غريه قسيما لهأ من النص الذي هو اعتبار ابن احلاجب اإلمياء قسيماً
إذا علمت هذا ظهر لك أن ما صرحوا به من أن الدال على التعليل هو اللفظ 

 بل هو املعقول ولعلهم نسبوا الداللة إىل نفس اإلمياء اًما صحيح التزايهوأنه يدل عل
فاعتربوه طريقًا من الطرق الدالة على العلية ألن اللفظ إمنا دل على التعليل بواسطته 

على أم .  بواسطة كونه على حالة خاصة تشعر بالتعليل كما تقدم وجهه:أي
عريف الثاين على بعض االحتماالت أطلقوا اإلمياء على نفس اللفظ كما سيأيت يف الت

 . فتأمل واهللا أعلم
 . ة الوصف بقرينة من القرائنيلِّالتعريف الثاين ما يدل على ِع

 ما حيتمل أن تكون واقعة على اللفظ وحيتمل أن تكون واقعة على :)فقوله(
 . املعىن وكالمها مشكل

 بعض أفراد النص األول فألن التعريف عليه يكون غري مانع ألنه يشمل) أما(
فإنك قد علمت أن من النص ما هو مشترك بني التعليل وغريه، وأن داللته على 

 . التعليل حتتاج إىل قرينة بل منه املستعمل يف التعليل جمازا وحيتاج إىل قرينة أيضا
أجيب بأن األول مستعمل يف التعليل خبالف هذا فإنه الزم للمدلول ) فإن(

 . غري استعمال فيهويدل عليه اللفظ من 
إال أن ) اللهم( ال دليل يف هذا التعريف على عدم االستعمال يف التعليل :)قلنا(
 . ن القرينة هناك ملنع إرادة غري التعليل وهنا للداللة على نفس التعليلإ :يقال

 . يشعر ذا قوهلم يف هذا التعريف ما يدل على العلية بقرينة فتأمل
اع ما على املعىن ففيه أن الداللة من أوصاف اللفظ ال وهو إيق) وأما الثاين(

  ؟ ما هو هذا املعىن:من أوصاف املعىن، مث يقال
 . أجيب بأنه االقتران) فإن(
 على أنك ، ال دليل عليه ولوال ذكر التعريف األول ملا خطر على البال:)قلنا(

ون هذا علمت أن الدال على العلية هو اللفظ فاألقرب هو احتمال األول ويك
التعريف بالنظر إىل الدال على احلقيقة، والتعريف األول بالنظر إىل جهة الداللة واهللا 

 . أعلم
 بقرينة احترز به عن النص فإنه يدل بالوضع أو االستعمال والقرينة :)وقوله(



 ٢٥٧ اس العقولنرب

 واملراد بالقرينة سياق -كما سبق-هناك يف بعض املواضع ملنع إرادة غري التعليل
 الوصف مع احلكم من غري أن يقصد به فائدة خاصة فال بد أن التركيب حيث ذكر

 . يكون للتعليل وإال كان عبثًا كما سبق يف التعريف األول
لسنة كثري من أفاضل هذا العصر أن مراد من عرف ذا أهذا وقد اشتهر على 

التعريف بالقرينة أعم من أن تكون لفظية كالفاء أو معنوية كالسياق السابق، وبذلك 
 : كون التعريف الثاين أعم من األول وفيه نظر من وجهنيي

أنه يلزم أن يكون التعريف األول غري جامع بالنسبة ملثل املصنف الذي ) األول(
 . جعل الترتيب بالفاء من قبيل اإلمياء، فإنه ال يشمله

أن التعريف الثاين ذا الشمول ال يصح عند من جعل الترتيب بالفاء ) الثاين(
 مع أننا نرى األصوليني يعرفون بكل منهما بقطع النظر عن اعتبار الترتيب من النص

 فصاحب مسلم الثبوت عرف بالثاين واعترب الفاء من ،بالفاء من النص أو اإلمياء
النص فالتحقيق أن اعتبار الترتيب بالفاء من اإلمياء أو من النص إمنا هو ملدرك خاص 

ري حقيقة اإلمياء فحقيقته واحدة والتعريفان  وال يترتب عليه تغي،سنقرره فيما بعد
املذكوران يتصادقان على شيء واحد غري أن األول الحظ جهة الداللة فضبط اإلمياء 

  . والثاين الحظ الدال احلقيقي وهو اللفظ فعرف به كما سبقت اإلشارة إليه،ا
ل  قررت فيما سبق أن اإلمياء من أوصاف الداللة فكيف يصح مح:)قلت(فإن 
 .اللفظ عليه؟

)أن احلمل فيه تسامح كما سبق يف محل االقتران عليه فتدبر واهللا أعلم:)قلت  . 
 : هذا متام القول يف شرح حقيقة اإلمياء وسنشرع يف بيان أنواعه فنقول

 أنواع اإلمياء
اعلم أن األصوليني خيتلفون يف عدد هذه األنواع فبعضهم يدمج نوعا يف آخر، 

ى بعضها والضابط اجلامع فيها أن كل ما يتحقق فيه االقتران وبعضهم يقتصر عل
السابق فهو من قبيل اإلمياء، والتنويع إمنا جاء من احلاالت اليت يكون عليها هذا 
االقتران وهو اعتباري فبعضهم يعترب عدة حاالت متقاربة نوعا واحدا، وبعضهم 

 . يعتربها أنواعا وهكذا
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 مث ننبه بعد ،اج فنذكر األنواع كما ذكرهاوحنن نسلك مسلك صاحب املنه
 : ذلك على خمالفة غريه له وعلى الزيادات اليت مل يذكرها فنقول

ترتيب احلكم على الوصف بالفاء وتدخل على الثاين منهما ) النوع األول(
سواء كان هو الوصف أو احلكم، ويكون ذلك يف كالم الشارع أو كالم الراوي 

 بترتيب احلكم على الوصف جمرد ربط احلكم بالوصف ليشمل فاألقسام أربعة واملراد
. مجيع األقسام وخالصته أن يذكر وصف وحكم وتدخل الفاء على الثاين منهما

يف احملرم الذي وقصته : فاألول أن تدخل على الوصف يف كالم الشارع كقوله 
. البخاري، ومسلم رواه )١())ال تقربوه طيبا فإنه يبعثُ يوم القيامِة ملبيا((: ناقته

 . فالوصف بعثه يوم القيامة ملبيا، واحلكم حرمة إمساسه الطيب
والسارق : أن تدخل على احلكم يف كالم الشارع كقوله تعاىل) والثاين(

 فالوصف السرقة، واحلكم وجوب القطع ]٣٨: املائدة[ والسارقة فاقطعوا أيديهما
، وقوله ]٦: املائدة[ وا وجوهكمإذا قمتم إىل الصالة فاغسل :ومثل قوله تعاىل

: ))ا ميتة فهيله من أحيا أرض(()٢( وقوله ، :))٣())ملكت نفسك فاختاري( .
أن التمثيل بآية السرقة مبين على أن السارق مبتدأ ومجلة فاقطعوا خرب، وأن ) واعلم(

الفاء للترتيب وهو خالف مذهب سيبويه ألنه جرى على أن السارق مبتدأ وخربه 
 على تقدير مضاف، والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، حذوف
 مجلة مستأنفة لبيان احلكم واجلملة األوىل كالترمجة سيقت )فاقطعوا( :وقوله

 )فاقطعوا( : والذي محل سيبويه على ذلك أنه لو كان قوله،للتشوف إىل ما بعدها
 كما هو مقرر يف علم مرتبا على ما قبله لترجح نصب السارق ألن الفعل طليب

 . النحو، ولكنه رأى الكافة مطبقة على الرفع فحمل اآلية على ما سبق
 كذا -زىن ماعز فرجم-أن تدخل على احلكم يف كالم الراوي مثل ) الثالث(

ميثل به يف كتب األصول، وهو مروي باملعىن وأصلُ قصة ماعز يف الصحيحني، ولكن 
                                     

 .تقدم خترجيه) ١(
 .تقدم خترجيه) ٢(
 .مل أجده يف الكتب املعتمدة)٣(
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ال نعرف أصالً : قاله الزركشي، وقال العراقياملقصود هذا اللفظ وهو مل يرد كما 
هلذا اللفظ فاألوىل أن ميثل مبا رواه الترمذي وأبو داود، والنسائي، عن عمران بن 

حديث غريب، وصححه احلاكم : قال الترمذي)  سها فسجدأن النيب : (حصني
وهو دخوهلا على الوصف يف كالم الراوي فقال ) وأما الرابع. (على شرطهما

له مبثال، ومقتضاه أنه ميكن حصوله لكنه مل حيصل أو مل  مل يظفروا: سنوياأل
 . يعرف

ويف احمللى على مجع اجلوامع ما يقتضي عدم إمكانه، وعلله العالمة الشربيين 
 فال بد أن حيكيه على ترتيبه مث ،نه راو يريد حكاية ما وقعإبأن الرواي من حيث 

 وليس هو كالشارع حىت يؤخر ما كان مقدما )١(السامع ينتقل منه إىل فهم التعليل
 . يف الوجود بناء على فهم السامع التعليل

)حكاية ما يف اخلارج حتصل مع التأخري ألن تقدم العلة الزم:)فإن قلت  . 
)له كالمه   وضع الفاء إمنا هو ترتب مدخوهلا وهو الذي ساق الراوي:)قلت

 .هـ .ا. ال التعليل الالزم له التقدم
  . ألنه زىنمِج ر:نه ميكن أن يقول الراويإ :)ال يقالو(
 . ن الكالم يف تأخر الوصف بالفاء اليت تفيد ترتب مدخوهلاإ :نقول) ألنا(
)ما الفرق بني الشارع والراوي مع أن الفاء إمنا هي لترتب :)فإن قلت 

اء على مدخوهلا فإن كان جمرد مالحظة أن العلة قد تتأخر يف اخلارج سوغ دخول الف
 . فلم ال يسوغه يف كالم الراوي أيضا؟-كما سيأيت-الوصف يف كالم الشارع 

)الفرق أن الراوي غري مشرع، فليست وظيفته تشريع احلكم مع قصد :)قلت 
ارمجوا فالنا فإن زان على أن يكون كالمه : بيان علته فليس له أن يقول من نفسه

كم، وإمنا وظيفته حكاية احلالة الواقعة هذا هو األول واآلخر يف بيان علة هذا احل
                                     

وقد ) وليس هو(عبارة الشربيين حمرفة يف النسخ املطبوعة إذ مل يذكر فيها لفظ ) ١(
وقد اطلعت اآلن على تصحيح لعبارة الشيخ أصلحتها بالرأي أخذًا من سياق الكالم 

 ينشئ التعليل كالشارع :وليس مراده أن يعلل أي: منقول عن نسخته اخلطية ونصها
 .وبذلك يظهر ما قلناه من الفرق بني الشارع والراوي املذكور بعد.. إخل
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رجم فزىن، ال يكون الكالم صدقًا : على ما هي عليه ومنها يفهم التعليل، فلو قال
مطابقًا ملا وقع ألن مفهوم هذا الكالم أن الرجم وقع أوالً مث ترتب عليه الزنا، والواقع 

 . بالعكس، فتدبر فإنه دقيق
)ل جيوز أن يصدر من الرواي عقالً وإن مل  ال نسلم عدم اإلمكان ب:)فإن قلت

 . يكن مطابقًا للواقع
)ا به داالً :)قلتا معتداملقصود أن يصدر ذلك من الراوي على أن يكون معترب 

 . على العلية وذلك مستحيل عقالً كما بيناه واهللا أعلم بالصواب
كم تارة ن الفاء إمنا دخلت على الوصف تارة وعلى احلإ :مث اعلم أم قالوا

أخرى؛ ألن الباعث مقدم عقالً متأخر خارجا فدخلت على الوصف لتأخره خارجا، 
كذا يف .  تصورا والعقل يعني احلكم من الوصف:وعلى احلكم لتأخره عقالً، أي

 . مسلم الثبوت
إن مثل هذا التجويز يؤدي إىل االشتباه مث :  فال يقال:أي.. والعقل إخل) وقوله(

 بل قد يكون متقدما يف ، يف اخلارج دائمااًإن الباعث ليس متأخرفيما قاله نظر ف
 اً قعدت عن احلرب جبنا، وقد يكون متأخر:الوجود كما هو متقدم يف العقل مثل

إمنا : ، وعبارة العالمة الشربيين هكذا))فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا((: يف الوجود مثل
-لى الوصف؛ ألن الفاء فيه للترتيب كانت يف كالم الشارع داخلة على احلكم وع

 كما يف قعدت عن احلرب جبنا، ، والباعث مقدم يف العقل والوجود-كما علمت
 .كون متأخرا يف اخلارج فجوز مالحظة األمرين دخول الفاء على كل منهمايوقد 

 .هـ .ا
 مقدم يف العقل دائما، وقد يكون : مقدم يف العقل والوجود، أي:)وقوله(
 .  الوجود بدليل آخر كالمهمقدما يف

 : وبعد ففي هذا املقام حبثان
وقد تقدم أن . أن هذا الكالم إمنا يصح على القول بأن العلة باعث) األول(

 إن :إال أن يقال) اللهم(هذا القول على حقيقته ال ينطبق إال على مذهب املعتزلة 
سببات بالنسبة إلينا وإن ذلك إمنا هو بالنظر للظاهر ولتخاطبنا وارتباط األسباب وامل

 . فتأمل وحرر- كما سبق تفصيله-كان عند التحقيق ليس هللا باعث على احلقيقة
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إذا كانت العلة متقدمة يف التصور دائما، وقد تكون متقدمة يف ) الثاين (
الوجود أيضا فهل يف هذه احلالة جيوز تأخرها ودخول الفاء عليها؟ وإذا كان كذلك 

 فما وجهه؟ 
اقطعوه فإنه سارق، ويؤيده :  بأن يقال)١(أن الظاهر أنه جيوز ذلك) وابواجل(

ولعل وجهه . اكرموا هؤالء فإم طوال: ما مثل به ابن السبكي يف موضع من قوله
 فلها غاية وحكمة متأخرة يف الوجود واهللا ،مالحظة أن العلة وإن تقدمت يف الوجود

 . أعلم بالصواب
 : وههنا أمور

 أقول بن السبكي الوارد يف كالم اهللا تعاىل أو كالم رسوله قال ا) األول(
داللة على العلية من الوارد يف كالم الراوي لتطرق احتمال اخلطأ إليه دون اهللا 

م اهللا أقوى من الوارد يف كالم رسوله، واحلق ورسوله، وجعل اآلمدي الوارد يف كال
هو صحيح وما كان من كالم قاله اهلندي، و. مساواما لعدم احتمال تطرق اخلطأ

 .هـ .ا. الراوي الفقيه أقوى مما هو من كالم من ليس بفقيه
 واحلق مساواما هذا مسلم إذا ثبت قطعا أنه من كالم رسول اهللا :)وقوله(
ا كالقرآنوإال فال جلواز اخلطأ على الراوي عنه أو الكذب عليه ، بأن كان متواتر 

 بقطع النظر عن ساواة من حيث صدوره من النيب إال أن يكون مراده بامل) اللهم(
 أقوى من كالم من ليس بفقيه يقتضي أنه ال :)وقوله. (طريق إثباته فاملساواة مسلمة

 جمتهدا وهو كذلك بشرط أن يكون عربيا :يشترط يف الراوي أن يكون فقيها أي
 . ر بالعليةيفهم مدلوالت األلفاظ وال خيفى عليه أن ترتب احلكم على الوصف يشع

)كيف يعتمد قول الراوي هنا مع جواز أن يكون ترتبه احلكم :)فإن قلت 
 . على الوصف لفهمه أو ظنه ما ليس بعلة علة
وال عمله خبالف ما رواه ) هذا منسوخ: (وقد قال اجلمهور ال يعتمد قوله
 .  عند بعض األصولينيالحتمال ذلك، وال قوله أمر رسول اهللا 

                                     
 ظاهر عبارة مسلم الثبوت السابقة أنه ال جيوز وأن دخوهلا على الوصف إمنا هو يف) ١(

 . املتأخر خارجا فقط واملدار على الواقع
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)ا يفهم مدلوالت  قد علم:)قلتت أن الراوي يشترط فيه أن يكون عربي
وحينئذ يعتمد قوله فيما . األلفاظ وال خيفى أن مثله يبعد أن يظن ما ليس بعلة علة

 . يرجع إىل فهم مدلوالت األلفاظ، ولذلك أجازوا الرواية باملعىن
وز  فألن فيه رفع دليل ثابت بقول جي)هذا منسوخ( :عدم العمل بقوله) وأما(

أن يقوله عن اجتهاد ال نراه خبالف ما حنن فيه، ومثل ذلك يقال يف األخذ مبا رآه 
 . دون ما رواه

 فاألكثرون على اعتماده، والعمل به ) بكذاأمر رسول اهللا ( :قوله) وأما(
ومن مل يعتمده مستنده احتمال أن احلكم غري دائم وظنه دائما أو خمتصا بواحد وظن 

كذا .  من جهة ظنه ما ليس بأمر أمرا، فإن ذلك بعيد من العريبعدم اختصاصه ال
 . يؤخذ من ابن السبكي واهللا أعلم

يشبه أن يكون تقدم العلة على احلكم : قال اإلمام يف احملصول) األمر الثاين(
أقوى يف اإلشعار بالعلية من الثاين ألن إشعار العلة باملعلول أقوى من إشعار املعلول 

 .هـ .ا.  الطرد واجب يف العلل دون العكسبالعلة؛ ألن
وقد استصعب القرايف يف شرح احملصول تقرير هذا املوضوع فقال ما معناه مع 

إن تقريره من املشكالت، وذلك ألن هذه الصيغة وهي الترتيب : زيادات تناسبه
أو  والسارق والسارقة فاقطعوا :بالفاء تدل على التعليل تقدمت العلة حنو

 على حد سواء والترجيح ))ال تقربوه طيبا فإنه يبعثُ يوم القيامة ملبيا((: وتأخرت حن
نعم ميكن الترجيح ويسهل إذا نظر إىل العلة مع املعلول يف ذاما بأن . بينهما مشكل

ن العلة تقتضي عني  ذات العلة أدل على املعلول من املعلول على العلة؛ أل:يقال
ضي عني العلة فاللمس مثالً يقتضي عني وجوب املعلول خبالف املعلول فال يقت

 ،الوضوء، ووجوب الوضوء ال يقتضي عني اللمس، فمن هذا الوجه حيسن الترجيح
لكن الكالم ههنا ليس يف هذا وإمنا الكالم يف مجلتني كل منهما مشتملة على العلة 

و ال؟ ال واملعلول مع الربط بينهما بالفاء هل بينهما تفاوت يف الداللة على العلة أ
 . شك أن احلكم بالتفاوت عسر

 حياول يف إبداء فرق بني الصورتني فقال ما خالصته -رضي اهللا عنه-مث أخذ 
إذا مل ينطق بالعلة أوالً كانت معدومة يف أول الكالم فيشعر السامع أن : املهم منه
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يزال  وال ،هذا املعلول الذي نطق به أوالً قبل النطق بعلته أنه مرتب على علة أخرى
هذا التوهم يف النفس حىت ينطق بآخر الكالم فإذا مسع العلة يف آخر الكالم زال 

 . الوهم عنه
إذا نطق بالعلة أوالً ال يكون هذا الوهم حاصالً البتة فسلم هذا الكالم ) أما(

 . من أوله إىل آخره عن وهم خيل بالعلية
زم، وقد اعترض وألجل ضعف الفرق قال اإلمام يشبه ومل جي: قال القرايف

 : النقشواين على اإلمام بأمور
 ال يتأتى إال يف شيء عرف كونه علة )إشعار العلة أقوى( :أن قوله) األول(

قبل الكالم، أو قبل احلكم أما ما كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكالم فال يتأتى 
 . فيه ما ذكر

علية وإن مل يكن أن ترتب احلكم على الوصف عند اإلمام يقتضي ال) الثاين(
 . مناسبا فكيف تشعر العلة يف حال عدم املناسبة باملعلول

أما الطوال فأكرموهم : أنه يلزم اإلمام أن يقول إشعار قول القائل) الثالث(
بالعلة أقوى من أكرموا هؤالء فإم طوال مع أنه ليس كذلك إلمكان أن يقول 

 . ون الثاين يف األول مل أجعل الطول علة اإلكرام د:القائل
: مث رأى النقشواين أن تقدم املعلول أقوى يف اإلشعار بالعلية من تقدم العلة قال

ألنه إذا تقدم احلكم تطلب نفس السامع العلة، فإذا مسع معقبا بالفاء سكنت نفسه 
عند الطلب، وركنت إىل أن ذلك هو العلة خبالف ما إذا تقدم معىن مل يعلم حكمه 

ة فالنفس تطلب احلكم، فإذا ذكر احلكم فقد تكتفي يف العلة  السارق والسارق:مثل
 السارق والسارقة، وقد ال تكتفي بل تطلب العلة بطريق :إن كان شديد املناسبة مثل

 . إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم تعظيما للمعبود: آخر بأن تقول
 . إذا تأخر ذكر العلة فال جيوز ذكر علة أخرى) وأما(

قال القرايف ما . لو ذكر علة عد متناقضا، كذا نقله ابن السبكيو: قال
والسر فيما قاله أن النفس أشد حبثًا عن علة احلكم من حكم العلة؛ ألن : خالصته

العقول طالبة للحكم، واألحكام يف ضمن العلل فلذلك أمكن العدول عن العلة 
العلة أو تأخرت فإنه ميكن السابقة، مث قال وهذا الذي قال مشترك بني ما إذا تقدمت 
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 وانظر مع هذا وجه ما قاله النقشواين عد ،هـ.ا. املذكور ليس بعلة: أن يقال
مناقضا، وباجلملة فهذا املوضوع ال يستحق هذه املشادة واإلمام كما قاله القرايف مل 

 . جيزم مبا قاله، وكالم القرايف السابق أوىل ما قيل فيه واهللا أعلم بالصواب
قد علمت فيما سبق أن الترتيب قد اعتربه بعضهم من النص ) الثالثاألمر (

كابن احلاجب، وابن السبكي يف مجع اجلوامع، فإنه اعتربه من النص الظاهر وبعضهم 
اعتربه من اإلمياء كاإلمام يف احملصول وتبعه صاحب املنهاج واآلمدي يف األحكام، 

ص مع أن النص عند العضد ما وقد قرر السعد يف حواشي العضد وجه كوا من الن
دل على العلية بوضعه بأن الفاء حبسب الوضع إمنا تدل على الترتيب وداللتها على 
العلية إمنا تستفاد بطريق النظر واالستدالل، فيفهم منه أن هذا ترتب حكم على 
الباعث املتقدم عليه عقالً أو ترتب الباعث على حكمه الذي يتقدمه يف الوجود فمن 

ا للترتيب بالوضع جعل من أقسام ما يدل بوضعه، ومن جهة احتياج جهة كو
 . ببعض تصرف ،هـ.ا. ثبوت العلة إىل النظر جعل استداللية ال وضعية صرفة

وفيه نظر؛ ألنه صريح يف أن الفاء ليست موضوعة للتعليل وجمرد كوا 
هذا وقد . موضوعة لشيء يستلزم التعليل ال يقتضي اعتبارها من النص على رأيه

وجه اآلمدي داللة الترتيب بالفاء على العلية جبميع أقسامه مع كونه اعتربه من اإلمياء 
وذلك يف مجيع هذه الصور يدلُ على أن ما ترتب عليه احلكم بالفاء يكون : بقوله

جاء زيد : علة للحكم لكون الفاء يف اللغة ظاهرة يف التعقيب وهلذا فإنه لو قيل
 من  على جميء عمرو عقب جميء زيد من غري مهلة، ويلزمفعمرو، فإن ذلك يدلُ

 ذلك السببية؛ ألنه المعىن لكون الوصف سبباً إال ما ثبت احلكم عقيبه وليس ذلك
قطعا بل ظاهرا ألن الفاء يف اللغة قد ترد مبعىن الواو يف إرادة اجلمع املطلق، وقد ترد 

يفه غري أا ظاهرة يف التعقيب بعيدة مبعىن مث يف إرادة التأخري مع املهلة كما سبق تعر
 .هـ .ا. فيما سواه

مل يذكر اإلمام يف احملصول وال البيضاوي يف املنهاج ترتيب ) األمر الرابع(
احلكم على الوصف بغري الفاء نوعا مستقالً، وإمنا فرعا على الترتيب بالفاء أن 

وصف، مث اختارا الترتيب بغريها هل يقتضي العلية مطلقًا أو بشرط مناسبة ال
 . اإلطالق
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وقبل أن نذكر احلجاج يف هذا اخلالف نبني وجه هذا التفريع فقد اضطرب 
من املعلوم أن هذا اخلالف فرع كون الترتيب بغري الفاء : شراح املنهاج فيه فنقول

من أنواع اإلمياء، فإذا جعل فرعا على الترتيب بالفاء املذكور قبله فال يصح ألنه ال 
.  بل يفهم منه أنه ال يفيد حيث إنه قيد بالفاء،أن الترتيب بغريها يفيد العليةيفهم منه 

وإن جعل تفريعا على غري مذكور وهو الترتيب بغري الفاء فال يصح أيضا إذ ال يعقل 
فرع من غري أصل، وميكن أن جياب بأن هذا األصل يفهم من هذا الفرع فكأنه 

 . مذكور
)ا  يلزم أن يكون األ:)فإن قلتصل وهو أن الترتيب بغري الفاء مفيد للعلية فرع

 . والفرع املذكور أصالً
)ا للعلية أصل باعتبار :)قلتال شيء يف ذلك إذ كون الترتيب املذكور مفيد 

واخلالف املذكور يف هذا الفرع أصل باعتبار العلم فرع . الوجود فرع باعتبار العلم
وقد اختار األسنوي أن . األصالة فيهماباعتبار الوجود، فاختلفت جهة الفرعية و

يكون تفريعا على غري مذكور لكنه يؤخذ من الكالم السابق وينساق الذهن إليه ال 
إذا ثبت أن الترتيب بالفاء يفيد العلية فهل : أنه يفهم من الفرع نفسه، وذلك أنه يقال

قًا أو بشرط نفس الترتيب ارد يفيد العلية أو ال؟ وإذا كان يفيد فهل يفيد مطل
 . املناسبة؟ إخل

)إن الذهن ينساق إليه من الكالم السابق مع قوهلم :  كيف يقال:)فإن قلت
 . إن الكالم السابق يقتضي عكسه؟:قبل ذلك
)إن قوهلم بانسياق الذهن إليه من الكالم السابق بناء على أن مفهوم :)قلت 

ربا وحيتمل أن يكون فيه الفاء حيتمل أن يكون معتربا، وحيتمل أن ال يكون معت
تفصيل، وقوهلم السابق مالحظ فيه االحتمال األول فقط، هو أن مفهوم التقييد 

ما املانع من أن يكون تفريعا على نفس : ولقائل أن يقول. بالفاء معترب واهللا أعلم
 : الكالم السابق وهو الترتيب بالفاء؟ ويؤيده ثالثة أمور

على العلية عند اإلمام وصاحب املنهاج يف النوع أن املدار يف الداللة ) األول(
 . األول على جمرد الترتيب ولذلك جعاله من اإلمياء ال من النص

 . أما مل يذكرا الترتيب بغري الفاء وما ذلك إال ألنه عني الترتيب بالفاء) الثاين(
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 : أن اإلمام يف احملصول ذكر بعد النوع األول فرعني) الثالث(
 .. كرناه يف األمر األول من أن الوارد يف كالم اهللا أوقى إخلما ذ) أحدمها(
هذا الذي نتكلم بصدده وال شك أن الفرع األول مفرع على ) وثانيهما(

ضعفه أما لو كانا واحدا ي لكن ،النوع األول فليكن ما ذكر يف الفرع الثاين كذلك
: إال أن يقال) اللهم (لكان اخلالف اجلاري يف أحدمها جاريا يف اآلخر وليس كذلك
 . إن الفاء أكسبت األول قوة فكان يف عدم اخلالف فيه كالنص

)ال نسلم أن اإلمام، والبيضاوي مل يذكرا الترتيب بغري الفاء؛ ألنه :)فإن قلت 
 . داخل يف النوع الثالث اآليت

)لو كان الواقع كما عليه بل الواقع أن الترتيب بغري الفاء مل يدخل يف :)قلت 
نوع من األنواع اآلتية بل هو نوع مستقل، وقد ذكره ابن السبكي يف مجع اجلوامع 

 وإن ، أكرم العامل:كذلك، وفرقوا بينه وبني غريه بأن فيه جعل الوصف عنوانا مثل
كان يف احلقيقة هذا الفرق اعتباريا فقط، وإال فلنا أن نعترب النوع الثالث شامالً هلذا 

 . ا زيادة توضيح عند الكالم على باقي األنواع واهللا أعلموسيأيت هلذ. وألكثر منه
هذا آخر ما ميكن أن يقال يف شأن هذا التفريع وسنشرع يف ذكر احلجاج بني 

حكى اإلمام الرازي فيها قولني، : املتخالفني يف املسألة املذكورة يف الفرع فنقول
لة سواء كان ترتب احلكم على الوصف مشعر بكون الوصف ع: -رمحه اهللا-فقال 

 ال يدل على العلية إال إذا :وقال قوم. الوصف مناسبا لذلك احلكم أو غري مناسب
 : كان مناسبا مث استدل على ما اختاره بوجهني

أكرموا اجلهال : وعليه اقتصر البيضاوي يف املنهاج أن الرجل إذا قال) األول(
الستقباح ال خيلو إما أن  وهذا ا،يستقبح هذا الكالم يف العرف. واستخفوا بالعلماء

يكون ألنه فهم أنه حكم بكون اجلاهل مستحقًا لإلكرام جلهله، وبكون العامل 
 يف ذاته مستحقًا :مستحقًا لالستخفاف لعلمه، أو ألنه فهم أنه جعل اجلاهل أي

 لذاته مستحقًا لالستخفاف لكن الثاين باطل؛ ألن اجلاهل قد :لإلكرام والعامل أي
 جلهة أخرى كنسبه أو شجاعته، فتعني أن يكون االستقباح للفهم يستحق اإلكرام

األول، وذلك يفيد أن ترتيب احلكم على الوصف دال على العلية سواء حتققت 
 . املناسبة أو مل تتحقق
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لو مل يكن ترتيب احلكم : وتقرير هذا الدليل على القانون املنطقي أن يقال
 كان الوصف مناسبا أم ال ملا قبح قول على الوصف داالً على العلية مطلقًا سواء

أكرم اجلاهل واستخف بالعامل، لكن التايل باطل فيبطل املقدم ويثبت نقيضه : القائل
 . وهو املطلوب

املالزمة فوجهها أن االستقباح ال خيلو إما أن يكون لفهمه أن األمر ) أما(
أن يكون رد األمر بإكرام باإلكرام لعلة اجلهل واألمر باالستخفاف لعلة العلم، وإما 

 بقطع النظر عن أن علة اإلكرام هي اجلهل، :اجلاهل واالستخفاف بالعامل، أي
واالستخفاف هي العلم، لكن الثاين باطل ألن جمرد األمر بذلك بقطع النظر عن أن 

 . علة ذلك الوصف قد حيسن لعلة أخرى فتعني أن يكون االستقباح لفهم التعليل
التايل فدليله ما هو معلوم عرفًا من أنه مستقبح، واعترض عليه بطالن ) وأما(

ال نسلم أن االستقباح عرفًا منحصر يف هذين األمرين : مبنع دليل املالزمة بأن يقال
فقط، ما املانع من أن يكون االستقباح ألن اجلهل مانع من اإلكرام، والعلم مانع من 

هل، وباالستخفاف مع قيام العلم فقد االستخفاف، فلما أمر باإلكرام مع قيام اجل
ن االستقباح إمنا جاء لوجود مانع من احلكم أ :وخالصته. أثبت احلكم مع قيام املانع

 . ال لوجود مقتض غري مناسب له
بعدم تسليم أن اجلهل مانع من اإلكرام، والعلم مانع من ) واجلواب(

عته مثالً، والعامل قد االستخفاف ملا بيناه سابقًا من أن اجلاهل قد يكرم لشجا
 . يستخف به لفسقه مثالً

نه ال يثبت عدم اشتراط أثانيا بأنا نسلم الدليل جبميع مقدماته غري ) واعترض(
املناسبة إال يف الصورة اليت ذكرها فيه، وال يلزم أن تكون مجيع الصور كذلك؛ جلواز 

 . ت القضية الكليةأن يكون ذلك خلصوصية فيها، وباجلملة الصورة اجلزئية ال تثب
أنه لو مل تكن مجيع الصور مثل هذه الصورة دالة على العلية مع ) واجلواب(

عدم املناسبة لوقع االشتراك يف هذا النوع من التركيب بأن يكون بعضه داالً على 
 . العلية والبعض اآلخر غري دال

 الداللة كذا قال اإلمام وتبعه غريه، واعترض عليه أوالً بأنه ال يلزم من عدم
على العلية الداللة على عدمها وأجيب بأن هذا التركيب وقع على مقتضى اللغة، فال 
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بد أن يدل على شيء فإن مل يدل على العلية يدل على عدمها، وهذا الكالم صحيح 
 .  إن ذلك جمرد دعوى:وال وجه ملا قاله ابن السبكي

ذكور نوع من التركيب ثاينا بأن االشتراك فرع الوضع والترتيب امل) واعترض(
 إنه جرى يف :واملركبات غري موضوعة عند اإلمام فال يلزم االشتراك، إال أن يقال

 . ا كذا قالو،ذلك على غري مذهبه
وبعد ففي كالمهم مجيعا نظر واضح فإنك علمت أن داللة اإلمياء على العلية 

 يتصور االشتراك التزامية أي أن علية الوصف للحكم الزم ملدلول اللفظ عرفًا فكيف
 ألن هذا اللفظ املركب ال يدل على التعليل ؛حىت على القول بأن املركبات موضوعة

ن اللفظ املركب تركيبا خاصا إذا لزم مدلوله إ: وهل يقال-بوضعه وإمنا يدل باللزوم 
 ال أعلم أحدا قال ذلك، وإمنا -نه مشتركإ :التعليل تارة ومل يلزمه تارة أخرى يقال

ف أن املشترك اشتراكًا لفظيا ما احتد لفظه وتعدد وضعه ومعناه على أنه ال املعرو
يتصور إثبات اللزوم العرقي تارة ونفيه تارة أخرى مع احتاد جهة اللزوم؛ ألنه ليس 

 من حيث اللزوم بل مىت وجدت جهة حتقق :تابعا جلعل جاعل أو وضع واضع، أي
 . وإال فال
ه مىت ثبت أن التعليل الزم ملدلول هذا اللفظ الصحيح املعقول أن) فاجلواب(

املركب تركيبا خاصا ثبت قطعا لزومه يف مجيع أمثاله اليت فيها منشأ ذلك اللزوم 
 . واهللا أعلم
مما استدل به اإلمام أن هذا احلكم ال بد له من علة وال علة إال ) الوجه الثاين(

 . هذا الوصف
 . دون العلة كان عبثًا وهو على اهللا حمالاألول فألنه لو ثبت احلكم ب) أما(
الثاين فألن غري هذا الوصف كان معدوما والعلم به كان معدوما ) وأما(

 فثبت أن ةفوجب ظن بقائه على ذلك العدم، وإذا بقي على العدم امتنع أن يكون عل
. غري هذا الوصف ميتنع أن يكون علة فوجب أن يكون هو العلة وهو املطلوب

 .هـ.ا
هذا الوجه يف غاية الضعف ولذلك مل يذكره البيضاوي يف املنهاج، وذلك و
 : ألمور
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أنا مننع أن احلكم ال بد له من علة فإن األحكام التعبدية كثرية، وما ) منها(
 . قاله من أنه يلزم العبث فمسلم إذا قلنا أنه خال عن احلكمة يف الواقع ال يف الظاهر

ثبت علية أي وصف من غري مالحظة اإلمياء أن هذا الدليل لو صح أل) ومنها(
 . واهللا أعلم بالصواب

هذا ومل يذكر اإلمام وال صاحب املنهاج وال الشراح توجيه القول باشتراك 
حجة من : املناسبة، وقد ذكره اآلمدي الشتراط املناسبة يف مجيع علل اإلمياء، فقال

يكون على وفق تصرفات قال باشتراط املناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن 
أكرم اجلاهل وأهن : العقالء وأهل العرف، ولو قال الواحد من أهل العرف لغريه

قضى على كل عاقل أنه مل يأمر بإكرام اجلاهل جلهله، وال أنه أمره بإهانة .  العامل
 وأن ذلك ال يصح للتعليل نظرا إىل أن تصرفات العقالء ال تتعدى ،العامل لعلمه

، وقضايا العقل، وأيضا فإن االتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو مسالك احلكمة
 . األحكام الشرعية عن احلكم

 . بطريق الوجوب على رأي املعتزلة) أما(
 احلكمة أم مل تظهر تحبكم االتفاق على رأي أصحابنا، وسواء ظهر) وأما(

 .هـ .ا. متناع التعليلم الوما يعلم قطعا أنه ال مناسبة فيه وال وهم املناسبة يع
ويؤخذ من حجج الفريقني أن اخلالف يف اشتراط املناسبة يف نفس األمر ال يف 

وسيأيت يف عباريت ابن احلاجب، وابن السبكي حكاية اخلالف بطريقة . ظهورها
 . أخرى

مث اعلم أن اإلمام يف احملصول والبيضاوي يف املنهاج إمنا ذكرا اخلالف على 
صف وعدم اشتراطها يف الترتيب بغري الفاء فقط، وغريمها كابن اشتراط مناسبة الو

السبكي يف مجع اجلوامع، وابن احلاجب يف خمتصره حكى ذلك اخلالف يف مجيع 
 . أنواع اإلمياء

وال : ابن السبكي فقال يف مجع اجلوامع ما نصه مع شرحه للمحقق احمللى) أما(
للحكم عند األكثر بناء على أن العلة يشترط يف اإلمياء مناسبة الوصف املومى إليه 

 .هـ .ا.  يشترط بناء على أا مبعىن الباعث:مبعىن املعرف وقيل
ومراده الباعث للشارع على شرع احلكم وباملناسبة ظهورها وذلك أن من 
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ليس املقصود جمرد : جرى على أن العلة مبعىن الباعث للشارع على شرع يقول
ة احلكم إذ له دخل يف العلية فال بد من معرفته التعريف بل مع بيان وجه مشروعي

 . ليكون اإلمياء صحيحا
ا مبعىن املعرف ولو كانت باعثة للمكلف على االمتثال فال إ :من قال) أما(

يشترط ظهور املناسبة بأن املدار عنده على داللة اإلمياء عليها إذ املقصود تعريف 
 . وال دخل هلا يف العلية واحلكمة الباعثة للمكلف قد ختفى ،احلكم

ا باعثة للمكلف على االمتثال كما هو رأي تقي الدين السبكي، إ :مث من قال
 . ا األمارة اردةإيشترط املناسبة يف نفس األمر دون من يقول 

كذا يؤخذ مما كتبه العالمة الشربيين ونقله عن العضد وشيخ اإلسالم، 
لباعثة للشارع على شرع احلكم يشترط ن العلة هي اإ :ن من يقولأ: وخالصته

ا الباعثة للمكلف على االمتثال، وذلك يقتضي إ :ظهور املناسبة، ومن يقول
 :إن هذا الشرط ملن يقول: إال أن يقال) اللهم(مناسبتها للحكم يف نفس األمر مطلقًا 

 . ا األمارة اردةإا الباعث للمكلف على االمتثال فقط دون من يقول إ
 اآليات البينات البن قاسم ما يقتضي اشتراط املناسبة مطلقًا وقد قرر ذلك ويف

للجمع بني كالم ابن السبكي هنا وكالمه فيما سبق يف اشتراط اشتمال العلة على 
احلكمة مث نبه على أن كالمه هذا خمالف ملا قاله العضد يعين وذكرنا مضمونه سابقًا 

 . فتدبر واهللا أعلم
ابن احلاجب فقد ) وأما(كاية ابن السبكي يف مجع اجلوامع، هذا ما يتعلق حب

حكى اخلالف على ثالثة أقوال، وعبارة العضد شارحه اختلف يف مناسبة الوصف 
ال : يشترط، ثانيها: املومى إليه يف كون علل اإلمياء صحيحة على مذاهب أوهلا

ال يقضي : ما يف مثالوهو املختار إن كان التعليل فهم من املناسبة ك: هاثيشترط، ثال
 . القاضي وهو غضبان، اشترطت ألن عدم املناسبة فيما املناسبة شرط فيه تناقض

سواه من األقسام فال، فإن التعليل يفهم من غريها، وقد وجد وهذا إمنا ) وأما(
نفس املناسبة فال بد منها يف العلة الباعثة وال ) وأما(يصح لو أراد باملناسبة ظهورها، 

 .هـ .ا. يف األمارة اردةجتب 
وقد ذكر ابن احلاجب من ضمن أنواع اإلمياء ذكر وصف مناسب مع احلكم، 
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وهذا هو الذي يفهم التعليل فيه من املناسبة واختار اشتراطها فيه، وكالمه مع 
شارحه يقتضي أن من يقول بعدم اشتراط املناسبة مطلقًا يقول بعدم اشتراطها يف هذا 

عترف بأن الوصف مناسب كما ذكره ابن احلاجب، وهو غري النوع مع كونه ي
 . معقول واهللا أعلم

مث أم قصروا اخلالف على اإلمياء فيفهم منه أن النص ال يشترط فيه مناسبة 
ن الوجه الذي أبداه القائل بأا إ :الوصف ولعله لضعف اإلمياء عنه، لكن قد يقال
: إال أن يقال) اللهم( مجيع العلل الباعث للشارع على شرع يقتضي طرد كالمه يف

 .ن قوة النص أغنت عن اعتبار املناسبةإ
العلل املستخرجة بالطرق األخرى فسيأيت الكالم على ما يتعلق ا مع ) أما(

الكالم عليها واهللا أعلم، هذا ما يتعلق بالنوع األول وسنشرع يف النوع الثاين واهللا 
 . املوفق

شارع عقب علمه بصفة احملكوم عليه كقول األعرايب أن حيكم ال) النوع الثاين(
 .  كذا يف املنهاج))أعتق رقبة((: واقعت أهلي يف ار رمضان يا رسول اهللا، فقال

وهذا احلديث ذا اللفظ رواه ابن ماجه وروي بغري هذه الصيغة يف الكتب 
 تقديري  ذا احلكم وهوأن حيكم أي االقتران احلاصل يف كالمه ) فقوله(الستة 

على ما سيأيت، وإمنا قدرنا االقتران ليكون نوعا مندرجا حتت اجلنس الذي هو مطلق 
 .  إظهار احلكم الشرعي إذ ال حاكم إال اهللااإلمياء من حكمه 

 فلو حكم بعد العلم بصفة احملكوم عليه بزمن طويل ، عقب علمه قيد:)وقوله(
 . ال يكون إمياء

 شرحها األسنوي بقوله بصفة صدرت من احملكوم  بصفة احملكوم عليه:)وقوله(
 فلو كانت قائمة به وعلمها ،عليه ومقتضاه أن الصفة ال بد أن تكون فعالً صادرا منه

ويؤيده عبارة اآلمدي يف هذا النوع .  فحكم عليه حبكم ال يكون إمياًءااملصطفى 
عقيبها حبكم  فحكم القسم الثاين ما لو حدثت واقعة فرفعت إىل النيب : ونصها
ال جتب : أنا أعمى وليس يل قائد، فقيل له: والظاهر أنه إمياء كما لو قال قائل.. إخل

 . عليك اجلمعة
والتعبري باحملكوم عليه إما باعتبار املآل أو بالنسبة هلذا احلكم، وإمنا كان هذا 
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سؤال من قبيل اإلمياء، ويدل على علية الوصف للحكم ألن قول األعرايب يف معىن ال
 صاحل ألن يكون جوابا عن هذا عن احلكم الشرعي ملا وقع ومنه وما قاله النيب 

 والصاحل للجواب يغلب على الظن أن يكون هو اجلواب لئال خيلو السؤال ،السؤال
عن اجلواب ويتأخر البيان عن وقت احلاجة وهو ال يقع من الشارع، وإذا كان جوابا 

 وإمنا احتجنا -واقعت فكفر-ه تقديرا كان التقدير ومن املعلوم أن السؤال معاد في
العتبار تقدير السؤال مع اجلواب ليتحقق االقتران بينهما إذ االقتران بينهما يف 

 . كالمني غري ممكن
مث قد عرف من النوع األول أن ترتيب احلكم على الوصف بفاء التعقيب 

 كان هذا النوع ملحقًا  ولذلك،حتقيقًا يفيد علية الوصف فكذا إذا كان تقديرا
باألول فهو دونه يف الداللة والظهور لكون الفاء هنا مقدرة، وهناك حمققة والحتمال 

 ابتداء كالم من غري أن يقصد اجلواب كما يقول العبد أن يكون الصادر من النيب 
اسقين ماء، فإن ذلك وإن كان بعيدا فليس : طلعت الشمس، فيقول السيد: لسيده
مقتضى تعبريهم بعلمه بصفة احملكوم عليه االكتفاء مبجرد العلم، ) ن قلتفإ. (ممتنع

ومقتضى تقريرهم للمثال السابق من أن ما حصل من األعرايب يف قوة سؤل مرفوع 
 عن حادثة وقعت منه أنه ال بد من اإلعالم، أما إذا علم الشارع فعالً جمردا للنيب 

يل إليه وقد حكى الزركشي يف البحر احمليط تكلم عقبيه حبكم فال يصح استناد التعل
يف ذلك خالفًا نقله عن األنباري والظاهر أن املدار يف ذلك على القرائن اليت تدل 

 .  هلذه احلادثة املذكورة أم لغريها واهللا أعلمعلى أن حكمه 
أن يذكر الشارع وصفًا لو مل يؤثر مل يكن ذكره مفيدا، واملراد ) النوع الثالث(
ومعىن مل يؤثر مل يكن علة لينطبق على . حقق االقترانتلوصف مع احلكم ليذكر ا

مجيع املذاهب السابقة يف العلة ولو بقي على ظاهره مل ينطبق إال على مذهب املعتزلة 
 . فيها

)ما الفرق بني هذا النوع وبني جنسه وهو مطلق االقتران الذي هو :)فإن قلت 
 .اإلمياء؟
)ا  هذا أخص ألن اال:)قلتقتران أعم من أن يكون الوصف ملفوظًا أو مقدر

 . مستنبطًا أو منصوصا على اخلالف السابق
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)ما وجه ذكرهم يف هذا النوع وجه داللة اإلمياء على العلية وهي :)فإن قلت 
  .لو مل يؤثر مل يفد مع أا ليست خاصة كما علم من تعريف اإلمياء السابق: قوله

)هذا النوع خبصوصه ألنه لو مل تذكر فيه بل اقتصر  إمنا ذكروها يف :)قلت
على ذكر الوصف مع احلكم ال يظهر وجه كونه من أنواع اإلمياء الدالة على العلية 
خبالف غريه من األنواع فإن فيها خواص ومزايا يظهر منها وجه الداللة على العلية 

ترتيب بالفاء وكذا وهو ال: فالنوع األول مثالً. من غري التصريح ذا الوجه العام
امللحق به، يكفي يف ظهور كونه من أنواع اإلمياء جمرد االقتصار على ذكر الترتيب 

 . بالفاء، وهكذا بقية األنواع
)له اإلمام   ما الفرق بني هذا النوع والترتيب بغري الفاء الذي تعرض:)فإن قلت

 .  وذكره غري منفرداالبيضاوي يف املنهاج يف الفرع السابق تقريره يف النوع األول،
)ا :)قلتأكرم : مثل الفرق بينهما أن الترتيب املذكور جيعل الوصف فيه عنوان

 .العامل، خبالف هذا
)أو غري عنوان فما هنا إن ذكر الوصف أعم من أن يكون عنواناً ): فإن قلت
 . أعم

)ينبغي أن يالحظ هنا جمرد ذكر الوصف من غري ترتيب بأن ال يكون :)قلت 
لوصف عنوانا، واحلق أن كل هذا بيان حلكمة ما وقع من هذا التنويع وإال فقد ا

 فلكل واحد أن يعترب طائفة مما يصدق عليه اإلمياء ،علمت مرارا أا أنواع اعتبارية
 . متقاربة يف خاصية نوعا مستقالً، وهكذا واهللا أعلم

كن الوصف علة مل هذا وقد علمت وجه إفادة هذا النوع التعليل بأنه لو مل ي
 فرأيت أن أنقل ،يكن مفيدا، وقد وضح ذلك اآلمدي يف أحكامه توضيحا تاما

عبارته ملا فيها من الفوائد اجلليلة اليت ال ختص هذا النوع بل هي صاحلة لتوجيه 
القسم الثالث أن يذكر : -رمحه اهللا-الداللة على العلية يف مجيع األنواع، قال 

ا لو مل يقدر التعليل به ملا كان لذكره فائدة، ومنصب الشارع مع احلكم وصفً
زه عنه وذلك ألن الوصف املذكور إما أن يكون مذكورا مع احلكم ـالشارع مما ين

يف كالم اهللا تعاىل، أو كالم رسوله، فإن كان يف كالم اهللا تعاىل وقدرنا أنه مل يقدر 
 .  التعليل به فذكره ال يكون مفيدا
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 غري جائز يف كالم اهللا تعاىل إمجاعا نفيا ملا ال يليق بكالمه وال خيفى أن ذلك
عنه، وإن كان ذلك يف كالم رسوله فال خيفى أن األصل إمنا هو انتفاء العبث عن 
العاقل يف فعله وكالمه ونسبة ما ال فائدة فيه إليه لكونه عارفًا بوجوه املصاحل 

فيه، وإذا كان هو الظاهر من آحاد واملفاسد، فال يقدم يف الغالب على ما ال فائدة 
العقالء فمن هو أهل للرسالة عن اهللا تعاىل ونزول الوحي عليه وتشريع األحكام 

وإذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف املذكور يف كالمه مع احلكم . أوىل
 .هـ .ا. علة

مث إن هذا النوع قد ذكره بعض األصوليني من غري أن يقسموه إىل أقسام 
مدي له أقساما ثالثة، واإلمام يف احملصول قسمه إىل أربعة أقسام وتبعه وذكر اآل

 : صاحب املنهاج مع شراح كالمه، وحنن نتبعهم ونذكر هذه األقسام األربعة فنقول
أن يكون ذكر الوصف دافعا لسؤال من توهم االشتراك بني ) القسم األول(

: قوم عندهم كلب، فقيل له امتنع من الدخول على صورتني كما روي أن النيب 
إنك تدخل على قوم وعندهم هرة زعما منه أن اهلرة كالكلب يف النجاسة، فقيل أنه 

 فلو )١())إا من الطوافني عليكم والطوافات((إا ليست بنجسة :  دفعا لزعمهقال 
مل يكن طوافها علة لعدم جناستها دفعا لسؤال السائل مل يكن لذكره فائدة، وكان 

ه عبثًا ال سيما وهو من الواضحات اليت ال ينبغي أن تذكر لتعلم يف ذاا وإمنا ذكر
 . تذكر لقصد التعليل ا

وهذا احلديث قال ابن السبكي رواه األربعة أصحاب السنن، ويف بعض 
شروح املنهاج أن هذا احلديث ذكره يف احملصول وهو غري معروف هكذا، فإن قصة 

:  أجاب بقولهها أمحد يف مسنده، والذي فيه أنه دخوله على قوم دون قوم روا
 ). ن اهلرة سبعإ(

إا ليست بنجسة إىل آخره، فإنه ورد عن إصفاء اإلناء لتشرب : قوله) وأما(
 . وتقدم خترجه: منه، قال العراقي

 بأنه مل يذكر هذه القصة بل )يعين صاحب املنهاج(وجياب عن املصنف : قال
                                     

 .تقدم خترجيه) ١(
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 فاحتمل أن يريد به قوله ) من الطوافني عليكم والطوافاتإا : (اقتصر على قوله
 والتمثيل به على هذا التقدير - كما هو املعروف-هذا الكالم عقيب إصفاء اإلناء هلا

 وإن مل يكن أحد األقسام األربعة اليت ذكرها يف احملصول فإنه ليس دافعا ،صحيح
   .هـ.ا. لسؤال من توهم االشتراك بني صورتني

موع للنووي عند الكالم على هذا احلديث ما يؤيد ما قاله بعض شراح ويف ا
وكذلك احلافظ ابن حجر يف . املنهاج، وقد تكلم على هذا احلديث مبا ال مزيد عليه

وحيتمل أن يكون :  قال النووي-بالواو وبأو-روي ) والطوافات: (التلخيص وقوله
الطوافون اخلدم واملماليك، : لغةقال أهل ال: للشك أو للتقسيم، وهو أظهر، مث قال

ومعىن احلديث أن الطوافني من اخلدم الصغار الذين سقط يف حقهم احلجاب 
واالستئذان يف غري األوقات الثالث اليت ذكرها اهللا تعاىل إمنا سقط يف حقهم دون 

وكذا يعفى عن اهلرة . غريهم للضرورة، وكثرة مداخلتهم خبالف األحرار البالغني
 .للحاجة
 : كر أبو سليمان اخلطايب أن هذا احلديث يتأول على وجهنيوذ
 . أنه شبهها خبدم البيت، ومن يطوف على أهل للخدمة) أحدمها(
شبهها مبن يطوف للحاجة واملسألة، ومعناه األجر يف مواساا ) والثاين(

كاألجر يف مواساة من يطوف للحاجة واملسألة، وهذا التأويل الثاين قد يأباه سياق 
 .هـ .ا.  واهللا أعلم))إا ليست بنجسة((: له قو

 إمنا :وإذا كان املعىن على التشبيه فال إشكال يف مجعها بالواو والنون أو يقال
 .  ألا من جنس الطوافني واهللا أعلم:مجعها ما ألن املعىن

وانظر على ما قاله بعض شراح املنهاج أخريا يف أي قسم من األقسام اآلتية 
 احلديث، ولعله يف القسم الثاين مث انظر وجه حصر هذا النوع يف هذه يدخل هذا

األقسام األربعة مع أنه جيوز أن يكون هناك صورة أخرى مل تدخل يف أي قسم من 
ن مجيع ما يفرض من الصور داخل يف إ :ولعله بالنظر للواقع أو يقال. هذه األقسام

 . القسم الثاين واهللا أعلم
ذكر الشارع وصفًا يف حمل احلكم لو مل يكن علة مل حيتج أن ي) القسم الثاين(

 قال له ليلة  أن النيب -رضي اهللا عنه-إىل ذكره مثل ما روي عن ابن مسعود 
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 رواه أبو داود )١())مثرة طيبة وماء طهور((: قال: نبيذ:  قال))ما يف أداوتك؟((: اجلن
 غري أيب زيد وهو جمهول، ومل يروه: والترمذي، وابن ماجه، زاد الترمذي فتوضأ قال

هذا احلديث ليس : وقال أبو زرعة، وابن عدي. وال يعرف عنه غري هذا احلديث
وكذلك النووي يف اموع ضعيف . ضعيف باتفاق احملدثني: بصحيح، وقال العراقي

وقد ورد يف صحيح مسلم ما ينايف هذه الرواية فقد ورد فيه عن . بإمجاع احملدثني
 ووددت مل أكن ليلة اجلن مع رسول اهللا :  بن مسعود أنه قالعلقمة، عن عبد اهللا

 . أين كنت معه، وفيه حديث آخر كذلك
ووجه كونه هذا احلديث على فرض صحته من هذا القسم أنه وصف حمل 
احلكم وهو النبيذ بطيب مثرته، وطهورية مائه، وذلك دليل على بقاء املاء على 

ح به، وإمنا قلنا أن وصف احملل بطيب الثمرة الطهورية وهذا احلكم مقدر غري مصر
وطهورية املاء دليل على بقاء املاء على الطهورية ألنه لو مل يكن كذلك لكان ذكره 

 . ضائعا من غري فائدة ألنه ظاهر يف ذاته ال حيتاج إىل بيان
)أن أحد جزأي العلة واحلكم متحدان وهو طهورية املاء:)فإن قلت  . 
)لعلة طهورية املاء أصالة، واحلكم بقاء املاء على الطهورية  إن جزء ا:)قلت

 . واستمراره عليه
 طيب هذا املثال غري مطابق؛ ألن ذكره : قال ابن السبكي نقالً عن القرايف

 بل إشارة إىل عدم املانع ،الثمرة ليس إشارة إىل العلة وبقاء املاء على الطهورية
 أن تكون جنسة متنع من بقاء الطهورية  لو كانت الثمرة مستقذرة أمكن:واملعىن

 وميكن أن جياب بأن عدم كون ما ذكر مانعا علة يف ،هـ.ا. لكنها ليست كذلك
استمرار الطهورية بناء على أن العدم يعلل به، وفيه نظر فإن هذا اجلواب لو صح 

 . خلرج املثال عما حنن بصدد التمثيل إليه واهللا أعلم
 عن وصف له لرسول عن حكم شيء فيسأل أن يسأل ا) القسم الثالث(

 حينما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فإذا أخرب عنه حكم حبكم كقوله 
                                     

 . تقدم خترجيه)١(
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 رواه األربعة )١())فال إذن((: قال. نعم:   قيل))أينقص الرطب إذا جف؟(( :مساويا
فنبه على أن النقصان علة عدم جواز . وصححه الترمذي، وابن خزمية، واحلاكم

إذن ال ينايف ذلك إذ لو قدر ) الفاء ومن(كون التعليل مفهوما من الترتيب بـالبيع، و
لبقي التعليل إذ لو مل يكن للتعليل لكان ) ال جيوز: ( قالفاؤمها بأن فرض أنه نتا

يد، فهذا املثال فيه النص على العلة وداللتان إميائيتان، الترتيب فالسؤال عنه غري م
 . بالفاء وهذا النوع

 عن حكم فيتعرض لنظريه وينبه على أن يسأل الرسول )  الرابعالقسم(
  لعمر وجه الشبه بينه وبني املسئول عنه فيفيد أن وجه الشبه هو العلة كقوله 

أرأيت (( وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم من غري إنزال؟ -رضي اهللا عنه-
 ب احلجية خترجيه، فنبه  وتقدم يف با)٢())لو متضمت مباء مث جمجته أكنت شاربه

 وإن كان ،ذا على أن الصوم ال يفسد باملضمضة ملشاتها للقبلة يف أن كالً منهما
مقدمة للمفسد للصوم وهو الشرب بالنسبة للمضمضة والوقاع بالنسبة للقبلة لكن مل 
حيصل منه املقصود من الشرب والوقاع، وقد علمت مما سبق أنه قد مثل ذا 

ري وأن مثل هذا يسمى عند األصوليني بالتنبه على أصل القياس فإنه احلديث للنظ
املضمضة أصل، والقبلة فرع، وكون كل منهما : مشتمل على أركان القياس األربعة

 . مقدمة إلفساد علة، وجامع، وعدم إفساد الصوم حكم
 : واعترض اآلمدي على التمثيل ذا احلديث بوجهني

ا ذكر ذلك بطريق النقض ملا تومهه عمر من  إمنأن النيب ) خالصة األول(
 باملضمضة أن القبلة مفسدة للصوم ألا مقدمة للوقاع املفسد فنقض ذلك النيب 

 وال يصح أن يكون ذلك ،فإا مقدمة للشرب املفسد للصوم، وليست مبفسدة له
تنبيها على تعليل عدم اإلفساد بكون املضمضة مقدمة للمفسد؛ ألن كون القبلة 

املضمضة مقدمة إلفساد الصوم ليس فيه ما يتخيل أن يكون مانعا من اإلفطار حىت و
 ال - كما قررنا-يكون علة له بل غايته أن ال يكون مفطرا فاألشبه أن يكون نقضا

                                     
 . تقدم خترجيه)١(
 . تقدم خترجيه)٢(
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 . تعليالً
أن األصل أن يكون اجلواب مطابقًا للسؤال من غري ) وخالصة الوجه الثاين(

 . زيادة عليه وال نقص
 .  الزيادة فلعدم تعليق الغرض ا)أما(
النقصان فلما فيه من اإلخالل مبقصود السائل، وعمر إمنا سأل عن ) وأما(

 فاجلواب املطابق إمنا يكون مبا يدل على اإلفساد أو ،كون القبلة مفسدة للصوم أم ال
 وكون القبلة علة لنفي الفساد غري مسئول عنه فيكون يف اجلواب زيادة عن ،عدمه
قصود خبالف النقض فإنه يتحقق به أن القبلة غري مفسدة فيكون اجلواب مطابقًا امل

 .  بتلخيص،هـ.ا. للسؤال
أن التعليل مبين : وقد أجاب صاحب مسلم الثبوت عن الوجه األول مبا حاصله

على أن إفساد الصوم إمنا هو بوجود مفطر حقيقة فوجود املفطر علة لإلفساد، فعدمه 
دمة من غري أن يكون معها مفطر يوجب عدم الفساد الشتماله على  فاملق،علة لعدمه

 . عدم املفطر فإن انتفاء العلة املتحدة يوجب انتفاء املعلول
النقض الذي فهمه اآلمدي يف احلديث فإمنا يرد لو كان استفتاء عمر ) وأما(

ى متوقفًا على أن كل مقدمة للمفسد مفسد، وذلك ممنوع بل االستفتاء متوقف عل
أن مقدمة الشيء قد تعطي حكمه كما يف احلج واإلحرام، وهذا القدر يكفي للسؤال 
أهو من هذا القبيل أم ال؟ وإذا ثبت أن االستفتاء مل يتوقف على الكلية فال شيء 

إن ذلك من بيان عدم املانع :  ولقائل أن يقول،هـ.ا. ينقض فثبت أا إلبانة التعليل
 . من بقاء الصوم

 كما أن املضمضة ليست ،ان أن القبلة ليست مانعة من الصومفاملقصود بي
ن ذلك رجوع للتعليل بعدم املفطر لعدم اإلفساد إ :إال أن يقال) اللهم(مانعة له أيضا 

إن : وقد رد اهلندي أيضا على اآلمدي مبا خالصته. الذي قرره صاحب املسلم
شترك وهو عدم حصول التنبيه على الوصف امل.. إخل) أرأيت: (القصد من قوله 

  .هـ.ا. املقصود منهما، وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط مناسبة الوصف املومى إليه
ومل يتعرضوا لرد الوجه الثاين لآلمدي، وهو ضعيف يف ذاته ال حيتاج إىل رد 
فإنه إذا ثبت أن القصد التنبيه على أن الوصف املشترك علة ال يكون يف اجلواب 
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مث إنه على فرض عدم صحة التمثيل ذا احلديث هلذا . هللا أعلمزيادة عن املقصود وا
القسم يكون املثال الصحيح له ما روي يف الصحيحني الذي ذكرناه فيما سبق مثاالً 

 .وقد تقدم هناك ما يفهم منه التوفيق للتمثيل به يف املوضعني فتذكر. للنظري
 شيئني يف احلكم بذكر من أنواع اإلمياء أن يفرق الشارع بني) النوع الرابع(
 فإن ذلك يشعر بأن تلك الصفة علة لذلك احلكم حيث خصها بالذكر دون ،صفة

غريها؛ إذ لو مل تكن علة لكان ذلك على خالف ما أشعر به اللفظ وهو تلبيس 
يصان منصب الشارع عنه، واملراد بالصفة اللفظ املقيد لغريه أعم من أن يكون شرطًا 

 : مجيع األقسام اآلتية وهو نوعانأو استثناء وغاية ليشمل
أن ال يكون حكم الشيء اآلخر وهو قسيم املوصوف مذكورا مثل ) األول(

 رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن أيب هريرة )١())القاتل ال يرث((: قوله 
 ففي هذا احلديث الفرق بني القاتل املذكور )٢(مرفوعا وفيه رجل متروك امسه إسحاق

 اإلرث، وبني غريه من الورثة بذكر القتل، وليس يف هذا اخلطاب حكم سائر يف عدم
الورثة فلو مل يكن ذلك لكون القتل على لعدم اإلرث؛ لكان ذكره بعيدا، وليس 

 .عدم القتل علة لإلرث ألن علته النسب أو غريه من أسباب املرياث املعلومة
 : وهو مخسة أقسامأن يكون حكم األمرين مذكورا يف اخلطاب) الثاين(
       :  قالأن يكون التفريق بالشرط، ومثاله حديث مسلم أن النيب ) األول(

، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، ربالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بال((
وامللح بامللح، مثالً مبثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا 

 االقتران الذي تضمنه التفرق بني عدم : فالتفريق أي)٣())كان يدا بيدكيف شئتم إذا 
جواز البيع يف هذه األشياء مع التفاضل، وبني جوازه عند اختالف اجلنس لو مل يكن 

املنع عند االحتاد فليست علته االحتاد، ) وأما(لعلية االختالف جلواز البيع لكان بعيدا، 
                                     

من حديث أيب هريرة،وصححه ) ٢٦٤٥(وابن ماجه ) ٢١١٠(أخرجه الترمذي ) ١(
 ).٦/١١٨(بشواهده األلباين يف اإلرواء 

 . يف بعض شروح املنهاج أن له طرقًا منيعة) ٢(
 .من حديث عبادة بن الصامت) ١٥٨٧(أخرجه مسلم ) ٣(
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  .وإمنا هي التضييق على الناس
تقربوهن حىت  وال: ة، ومثاله قوله تعاىليأن يكون التفريق بالغا) الثاين(
 فإذا طهرن فال منع من قربان، فتفريقه بني املنع من : أي]٢٢٢: البقرة[ يطهرن

 . قربان قبل الطهر، وبني جوازه يف الطهر لو مل يكن لعلية الطهر لكان بعيدا
ست علته احليض بل الضرر الذي يلحق الولد منع قربان يف احليض فلي) وأما(

 . كخروجه جمذوما
)أن تقدير الشرط خيرجه عن التفريق بالغاية إىل التفريق بالشرط:)فإن قلت  . 
)ا :)قلت إن التفريق بالغاية إمنا هو باعتبار مفهومها إذ هي نفسها ال حيص 

منه أن الشرط مقدور ذا تفريق فتقدير الشرط إمنا هو لبيان مفهومها، وليس القصد 
 . إذا كان ال يتم إال على اعتبار تقديره. اندفع ما قيل هال كان التفريق بالشرط

على أنه ال ينايف صحة اعتبار التفريق بالشرط أيضا لكنهم سلكوا األول ألجل 
 . التمثيل بالغاية

رضتم فنصُف ما ف :أن يكون التفريق باالستثناء ومثاله قوله تعاىل) الثالث(
 الزوجات عن ذلك النصف، فال شيء هلن : أي]٢٣٧ :البقرة[ إال أن يعفون

فتفريقه بني ثبوت النصف هلن وبني انتفائه عند عفوهن عنه لو مل يكن لعلية العفو 
 . لالنتفاء لكان بعيدا

 . ثبوت النصف هلن فعلته العقد ال عدم العفو) وأما(
ال يؤاخذكم اهللا  :، مثاله قوله تعاىلأن يكون التفريق باالستدراك) الرابع(

 فتفريقه بني عدم املؤاخذة ]٨٩: املائدة[متباللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقد
باألميان اليت هي لغو، وبني املؤاخذة عند تعقيدها لو مل يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة 

 . لكان بعيدا
 . عدم كونه مثيناعلة عدم املؤاخذة باليمني اللغو فهي ) وأما(
)ما مدخلية االستدراك يف حتقق اإلمياء وهل إذا حذف ال يتحقق؟ :)فإن قلت  
)إذا حذف االستدراك يتحقق اإلمياء، ولكن يكون التفريق بينهما :)قلت 

 . بالصفة املقابلة للشرط واالستثناء والغاية واالستدراك
)نت اقتران األوصاف  إن املذكور من الشرط وما معه كما تضم:)فإن قلت
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بأحكامها فقد تضمنت اقتران أضداد األوصاف املذكورة بأضداد األحكام املذكورة 
مع اقتران تلك األضداد بتلك األحكام ال يفيد العلية كما مر فإذن جمرد االقتران ال 

 . يفيد العلية
)قد عرفت أن وجه االستدالل أنه لو مل يكن للتعليل ألخل بفصاحة :)قلت 
 .كذا يف الشربيين على مجع اجلوامع. ع وهذا غري موجود يف األضدادالشار

وانظر هل ينايف كالمه أن الوصف واحلكم يف اإلمياء أعم من أن يكونا 
 . مذكورين أو مقدرين كما سبق فتدبر

أن يكون التفريق باستئناف ذكر أحد الشيئني بذكر صفة من صفاته ) اخلامس(
لك الصفة صاحلة للعلية ومثاله حديث الصحيحني بعد ذكر اآلخر بشرط أن تكون ت

 فتفريفه بني هذين )١())جعل للفرس سهمني، وللرجل أي لصاحبها سهما((: أنه 
احلكمني ومها جعل سهمني للفرس، وجعل سهما لصاحبها اتني الصفتني ومها 

 .  مفهومها لو مل يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا:الفرسية، والرجلية أي
 .  إن كالً من هاتني الصفتني ليس علة ملا ذكر بل العلة هي القتال:)ن قلتفإ(
)ا :)قلتإن أصل االستحقاق عندنا معاشر الشافعية منوط بأحد أمرين إم 

 . بالقتال وإن مل حيضر بنيته وإما باحلضور بنيته، وإن مل يقاتل
سية والرجلية خصوص كونه للفرس سهمني وللرجل سهما فعلته الفر) وأما(
 . كما ذكر
للراجل سهما وللفرس ((: احلديث املذكور يف األسنوي وهو قوله ) وأما(
قطين ر هكذا، ولكن روى الدا فقال الزركشي مل يرد من لفظ النيب )٢())سهمان

أال إين جعلت للفرس سهمني ((:  قالوالبيهقي، عن أيب كبشة األمناري أن النيب 
قال شيخ اإلسالم هو حديث غريب رجاله ثقات؛ إال عبد اهللا  )٣())وللرجال سهما

 . بن بشر فإنه تابعي صغري فيه مقال
                                     

 .من حديث ابن عمر) ١٧٦٢(ومسلم )٢٨٦٣(أخرجه البخاري ) ١(
 . تقدم خترجيه)٢(
 .تقدم مبعناه) ٣(
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 الفقهاء على أن للفرس سهمني ولصاحبها مث اعلم أن األئمة الثالثة ومجاهري
سهما للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهم، وذهب أبو حنيفة إىل أن للفرس سهما 

 .  عنده سهمان واهللا أعلمواحدا ولصاحبه كذلك فللفارس
من أنواع اإلمياء ى الشارع عن فعل قد يفوت ما تقدم ) النوع اخلامس(

 فاملنع من البيع ]٩: اجلمعة[فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع :وجوبه كقوله تعاىل
 . وقت نداء اجلمعة الذي قد يفوا لو مل يكن ملظنة تفويتها لكان بعيدا

مياء كما ذكرها اإلمام يف احملصول، والبيضاوي يف املنهاج هذه هي أنواع اإل
وابن السبكي يف مجع اجلوامع مع اختالف بسيط بينهم، وقد ذكر الزركشي يف 
البحر احمليط أنواع اإلمياء تسعة مع اختالف يف اعتبار األنواع أيضا فمما زاده إنكاره 

 : حلكمة بقوله تعاىلسبحانه وتعاىل على من زعم أنه مل خيلق اخللق لعلة وال
أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثًا ]وقوله تعاىل]١١٥: املؤمنون ،:  أحيسب اإلنسان

 وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني، ]٣٦: القيامة[أن يترك سدى
]١٦: األنبياء[ . 

.  بني املختلفني، ويفرق بني املتماثلنييإنكاره سبحانه وتعاىل أن يسو) ومنها(
 أفنجعل املسلمني كارمني ما لكم كيف حتكمون :كقوله تعاىل) فاألول(
]وقوله تعاىل]٣٥: القلم ،:  أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين

ومن يطع  :كقوله تعاىل) والثاين. (]٢٨: ص[ يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار
 وال خيفى أنه ،هـ. ا]٦٩: النساء[  عليهماهللا ورسوله فأولئك مع الذين أنعم اهللا

ميكن رجوع ما ذكره إىل بعض األنواع السابقة بل ميكن اختصار األنواع إىل أقل مما 
 . ذكر، وقد علمت الضابط عند الكالم على أول األنواع

النص واإلمياء إمنا يدالن على العلية يف اجلملة، ولذلك احتاج احلال إىل ) تتمة(
ما ال دخل له يف العلية، ويسمى ذلك تنقيح املناط كما سبق التنبيه نوع نظر حبذف 
 . عليه واهللا أعلم

هذا متام القول يف املسلك الثاين وهو اإلمياء، وسنشرع يف املسلك الثالث وهو 
 . اإلمجاع
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 الطريق الثالث من الطرق الدالة على العلية اإلمجاع
اع على أن هذا الوصف اإلمجاع نوعان إمجاع على أن احلكم معلل، وإمج

املعني هو علة هذا احلكم، وهذا هو املقصود بأن يقع اتفاق اتهدين يف أي عصر 
من األعصار على كون هذا الوصف علة كإمجاعهم على أن علة تقدمي األخ من 

 اختالط نسب األب، :األبوين على األخ الشقيق يف اإلرث هي امتزاج النسبني أي
 فيقاس عليه تقدميه يف والية النكاح والصالة عليه وغريمها ونسب األم بني األخوين
 وكإمجاعهم على أن الصغر علة لوالية املال فيقاس عليه ،جبامع امتزاج النسبني

ال حيكم أحد بني اثنني ((: النكاح، وكإمجاعهم على أن العلة يف حديث الصحيحني
لى أصلها بالتعميم  هي تشويش الغضب للفكر، وهذه العلة عادت ع)١())وهو غضبان

 . حىت يشمل امتناع احلكم عند كل مشوش للفكر، كاجلوع املفرد
)كري القياس ن ال يتصور إمجاع على علية الوصف مع وجود م:)فإن قلت

والتعليل فال بد يف حتقق اإلمجاع يف عصر من األعصار خلو ذلك الزمن عنهم ودون 
 . إثباته خرط القتاد

)اس والتعليل ال يعدون من علماء هذه األمة فينعقد  إن املنكرين للقي:)قلت
 . اإلمجاع بدوم كما ذكره إمام احلرمني يف الربهان

)إن اإلمجاع على العلة إمجاع على احلكم فال يتصور االختالف:)فإن قلت  . 
)ا :)قلتال نسلم ذلك أي عدم تصور االختالف جلواز أن يكون اإلمجاع ظني 

  يف الفرع األصل أو الفرع ظنيا أو يدعى اخلصم معارضاأو يكون ثبوت الوصف يف
هذا متام القول يف مسلك اإلمجاع وسنشرع يف املسلك الرابع وهو . واهللا أعلم

 .املناسبة وباهللا التوفيق
 الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية املناسبة

 :نه خيال أي أل-بكسر اهلمزة-وهي من الطرق العقلية ويعرب عنها باإلخالة 
ووجه . يظن كون الوصف علة، ويعرب عنها باملصلحة وباالستدالل ورعاية املقاصد

                                     
 .تقدم خترجيه) ١(
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تسميتها بذلك ظاهر لدى من عرف حقيقة املناسبة، وهي عمدة كتاب القياس وحمل 
  :غموضه ووضوحه وهلا مباحث

 . يف حتقيق معىن املناسبة، ومنه تعرف املناسبة) األول(
 . ملناسب باعتبارات خمتلفةيف تقسيمات ا) الثاين(
 . يف وجه كون املناسبة طريقًا للعلية) الثالث(

 األول يف حتقيق معىن املناسب
 . املناسب معناه لغة املالئم، واصطالحا يطلق مبعىن عام ومبعىن خاص

األول فقد اختلفوا فيه على أقوال كثرية، واملشهور منها مخسة أقوال ) أما(
 : سط القول يف شرحهافنكتفي بإيرادها مع ب

أليب زيد الدبوسي، ومل يذكره اإلمام يف احملصول وال البيضاوي يف ) األول(
 )املناسب ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول(املنهاج وال األسنوي يف شرحه، 

هذا : واعترض عليه اآلمدي بعد أن اعترف بأنه موافق للوضع اللغوي حيث يقال
 مبا حاصله أن املناسب ذا املعىن وإن ،له  مالئم:ء أيالشيء مناسب هلذا الشي

 ألن العاقل ال يكابر نفسه فيما يقضي به ؛أمكن أن يكون حجة للناظر مع نفسه
 هذا مما :له اخلصم عقله ال ميكن أن يكون حجة للمناظر على خصمه جلواز أن يقول
الحتجاج من عدم مل يتلقه عقلي بالقبول، وتلقي عقلك له بالقبول ليس أوىل يف ا

تلقي عقلي له بذلك، وهلذه املالحظة جرى أبو زيد صاحب هذا التعريف على أنه 
 . حجة للناظر مع نفسه فقط

إال أن بعض من اعتىن بكالم أيب زيد كاحملقق احمللي أمعن النظر يف هذا 
 عن مذهب صاحبه فصحح أن املناسب ذا املعىن حجة للمناظر التعريف معرضاً

أيضا، وأجاب عن اإلشكال السابق يف شرحه جلمع اجلوامع مبا وضحه على خصمه 
العالمة الشربيين من أن املراد تلقي العقول السليمة من حيث هي ال عقل املناظر، 
ومىت كان ظاهر املناسبة كفى يف تلقي العقول له بالقبول إذ املدار على الظن، فإنكار 

 . اخلصم حينئذ عناد
آياته هذا اجلواب ووضحه بتوضيح آخر بعد أن بني أن وقد وجه ابن قاسم يف 



 ٢٨٥ اس العقولنرب

ألن ما : فقال ما نصه. احملقق احمللي خمالف يف ذلك البن السبكي والعضد وغريمها
كان حبيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول إن مل يكن من الضروريات فهو يف 

 .هـ .ا. حكمها أو قريب منها وإنكار الضروريات وما يف حكمها غري قادح
واحلق : مث أيد احملقق احمللي مبا نقله عن األصفهاين من قوله يف شرح احملصول

أنه ميكن إثباته على اجلاحد وذلك بأن يبني معىن املناسبة على وجه ملخص مضبوط 
فإذا أبداه املعلل وأنكره اخلصم كان معاندا وال يلتفت إليه جلحده األمور اجللية 

 .هـ .ا. الواضحة
لعل السر ) أقول(مث : ن األصفهاين هو للغزايل ذكر يف شفاء الغليلوما نقله ع

يف أن أبا زيد صاحب هذا التعريف مل يعترب املناسب ذا املعىن حجة على املناظر أنه 
 التمسك بطريق املناسبة يف مقام :من أئمة احلنفية الذين ال يقولون باإلخالة أي

قامة الدليل على كون الوصف مؤثرا والدليل املناظرة بل اشترطوا ضم العدالة إليها بإ
 مل يقبله :على ما قلناه أن احلنفية يرون أن اإلخالة ال تنفك عن املعارضة إذ يقال

عقلي وسيأيت حترير النـزاع يف هذا بني الشافعية واحلنفية إن شاء اهللا تعاىل واهللا 
 . أعلم بالصواب

رده األسنوي على تعريفي اإلمام ن هذا التعريف يرد عليه ما أوإ :بقي أن يقال
اآلتيني من أن السرقة والزنا وصفان مناسبان كل منهما علة لوجوب حده، والقتل 
العمد العدوان وصف مناسب وقع علة لوجوب القصاص، وغري ذلك من األوصاف 

 . املناسبة وليست مما عرض على العقول لتلقته بالقبول فال يكون التعريف جامعا
من حيث : (له احملقق احمللي حيث زاد على التعريف قوله  أشارما) واجلواب(
ليس املراد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من : وتوضيحه أن يقال) التعليل به

وال شك أن ما ذكره يف . حيث ذاته بل من حيث التعليل به وترتب احلكم عليه
اصل شرح التعريف بعد السؤال تتلقاه العقول بالقبول من تلك احليثية فيكون ح

اجلواب عن هذين االعتراضني املناسب هو الوصف الذي لو عرض ربط احلكم به، 
وترتبه عليه على العقول السليمة يف ذاا بقطع النظر عما يشوا من العناد واملكابرة 

إنه متدافعا كالسرقة ف لتلقته بالقبول واعتربته موافقًا ومالئما ملقتضاها ليس متنافرا وال
وصف قد ربط به احلكم وهو وجوب احلد بالقطع ولو نظرت إليه العقول السليمة 
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 .  من املصاحل ودفع املفاسدهالعتربته مالئما وموافقًا ملا يترتب علي
لآلمدي فإنه ملا استشكل التعريف األول مبا سبق، ومل جيب ) التعريف الثاين(

رة عن وصف ظاهر منضبط يلزم املناسب عبا: عنه عرف املناسب بتعريف آخر فقال
من ترتيب احلكم على وقفه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع احلكم 

 . سواء كان احلكم إثباتا أو نفيا، وسواء كان املقصود جلب منفعة أو دفع مضرة
 .  وصف جنس يف التعريف يشمل سائر األوصاف:)فقوله(
القتل العمد : ية يف قولنا ظاهر قيد أول خرج به اخلفي كالعمد:)وقوله(

 . العدوان علة لوجوب القصاص؛ ألن القصد وعدمه أمر نفسي ال يدرك منه شيء
وذا تعلم أن متثيل الشارح األسنوي ذا املثال للوصف الظاهر املنضبط غري 

 . صحيح
 املنضبط قيد ثان خرج به املضطرب كاملشقة فإا ذات مراتب خمتلفة :)وقوله(

 . خاص واألزمانباختالف األش
 كذا يف السعد على ،قيد ثالث خرج به الشبه اآليت بيانه..  يلزم إخل:)وقوله(
 هذا التعريف  يفوهذا ظاهر بالنسبة لعبارة ابن احلاجب مع تفسري العضد. العضد

فإن عبارته على ما سيأيت بياا هكذا، يلزم من ترتيب احلكم عليه ما يصلح أن 
نه غري مناسب للحكم حبسب ما يظهر لنا وإمنا التفت إليه يكون مقصودا للعقالء؛ أل

الشارع يف بعض املواضع فدل ذلك على أنه مناسب يف الواقع يترتب على ربط 
 .  احلكم به مصلحة ال ندركها

على عبارة اآلمدي اليت حنن بصدد شرحها فخروج الشبه ذا القيد إمنا ) أما(
واقع أنه ال بد يف ترتب احلكم على الوصف الشبهي  وإال فال،هو بالنظر ملا يظهر لنا

من حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من شرع احلكم، وإن مل يظهر لنا 
 . كما ظهر يف الوصف املناسب

الوصف الطردي فخارج على كل حال، واملنفعة هي اللذة وما كان ) وأما(
  .وسيلة إليها واملضرة هي األمل وما كان وسيلة إليه

اللذة إدراك املالئم ويف حد األمل إدراك : قال اإلمام يف احملصول قيل يف حدها
والصواب عندي أنه ال جيوز حتديدمها ألما من أظهر ما جيده احلي : املنايف مث قال
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كل واحد منهما، وبينهما وبني غريمها وما  نيبمن نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة 
رضي اهللا - ويتلخص كالمه ،هـ.ا.  أظهر منهكان كذلك يتعذر تعريفه مبا هو

 .  يف أما من األمور الوجدانية اليت ال حتد-عنه
إن تعريف اللذة واألمل باإلدراك : ويف شرح القرايف للمحصول ما خالصته

 .تعريف للشيء مبا يالزمه فإما من أعراض النفس غري العلوم
 نقل القرايف عن بعضهم أن  مث،إن إدراك املالئم سبب اللذة: وقال األصفهاين
إن اللذة عدمية وهي عدم املنايف، فلذة اجلماع هي عدم مزامحة : من الناس من يقول

 . املين يف أوعيته، ولذة األكل زوال اجلوع، وهكذا مجيع صور اللذة
أنا جند أنفسنا نلتذ بالنظر إىل وجه مجيل مل : مث نقل اعتراضا على ذلك حاصله

فيؤخذ . ذهب برؤيته أمل الشوق: ال حنن مشتاقون إليه حىت يقاليكن قط يف بالنا و
من ذلك أن اللذة غري دفع األمل، مث أجاب عنه بأن كل نفس فاضلة مائلة إىل رؤية 
. اجلمال من حيث اجلملة فإذا رأيت هذه الصور اندفع عنها أمل هذا الشوق الغريزي

ضرة ملنع اخللو فتجوز اجلمع، وأو يف قوله سواء كان املقصود جلب منفعة أو دفع م
ما إذا كان املقصود جلب منفعة بقاء احلياة املترتب على القصاص، ومثال دفع : مثال

الضرر منع التعدي فإن من علم بوجوب القصاص امتنع من التعدي بالقتل، وبذلك 
 . ظهر وجه اجلمع بينهما

بد لتعايل الرب جل مث إن جلب املنفعة أو دفع املضرة إمنا يكون بالنسبة إىل الع
جالله عن الضرر واالنتفاع، وكون ذلك مقصودا من شرع احلكم تفضل وإحسان 

وسيأيت له مزيد . من اهللا تعاىل على عباده ليس واجبا عليه خالفًا للمعتزلة كما تقدم
 . هذا متام شرح هذا التعريف. حتقيق

تعريف غري أنه مث ابن احلاجب تبع اآلمدي يف خمتصره فعرف املناسب ذا ال
ومل يزد قوله من شرح احلكم، وفسر املقصود شارحه )  مقصودا:قوله(اقتصر على 

 أنه يلزم -كما قاله السعد-احملقق العضد مبا يكون مقصودا للعقالء والسر يف ذلك 
على عبارة اآلمدي اشتمال التعريف على الدور ألن املقصود من شرع احلكم إمنا 

والعالمة ابن السبكي . لو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورايعرف بكونه مناسبا، ف
مع كونه متأخرا عنهما اختار عبارة اآلمدي ولعله مل يسلم الدور املذكور كما قاله 
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 . ابن قاسم يف آياته من غري بيان وجهه
وأنت إذا تأملت حق التأمل وجدت أن تعريف اآلمدي سامل من الدور ألن 

 إمنا ، شرع احلكم ال يتوقف على تصور املناسب واملتوقفتصور مفهوم املقصود من
هو معرفة كون هذا الشيء املعني مقصودا من شرع حكم معني على املناسب له 

 . خبصوصه فتدبر
ن إ: واألسنوي ذكر هذا التعريف بعبارة ابن احلاجب ونسبه إليه، وقال

ستشكل التعريف من اآلمدي ذكر حنوه من غري أن يشري إىل شيء مما سبق غري أنه ا
إن املناسب قد يكون ظاهرا : أن األصوليني قالوا: جهة أخرى فقال ما خالصته

 . منضبطًا، وقد ال يكون بل يكون خفيا أو مضطربا
وأجاب عنه ابن قاسم . والتعريف ال ينطبق إال على األول فيكون غري جامع

 أن املناسب إذا كان :بأن هذا تعريف للمناسب الذي يصلح للتعليل بنفسه وتوضيحه
 . ظاهرا منضبطًا كان هو العلة بنفسه كوصف السرقة والزنا بوجوب احلد

وإن كان خفيا أو مضطربا اعترب للعلية وصف آخر ظاهر منضبط يالزم ذلك 
الوصف مالزمة عقلية أو عادية أو عرفية مبعىن أن ذلك الوصف يوجد بوجود 

.  كما يف السعد على العضد،العدم بعدمهالوصف الظاهر املنضبط، وال حاجة إىل 
ويعرب عن هذا الوصف املالزم باملظنة، والسر يف ذلك أن العلة معرف للحكم والذي 

 . يصلح أن يكون معرفًا ال بد أن يكون ظاهرا منضبطًا
املناسب اخلفي القتل العمد العدوان فإنه مناسب لشرع القصاص ) مثال(

 ألن القصد أو ؛لنفوس لكن وصف العمدية خفيحتصيالً للمقصود الذي هو حفظ ا
عدمه أمر نفسي ال يدرك منه شيء فنيط القصاص بأفعال خمصوصة كاستعمال 

 . اجلارح يف القتل يلزمها عرفًا أن تكون صادرة عن عمد
املناسب املضطرب املشقة فإا مناسبة لترتيب الترخيص عليها حتصيالً ) ومثال(

 ميكنه اعتبارها علة بنفسها الضطراا وعدم انضباطها ملقصود التخفيف؛ إال أنه ال
ألا ذات مراتب ختتلف باختالف األشخاص واألزمان، وليس كل قدر منها يوجب 

 . الترخيص وإال سقطت العبادات
وتعني القدر منها الذي يوجبه متعذر فنيط الترخيص بوصف ظاهر منضبط 
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يم أن املناسب ينقسم إىل القسمني  وهذا اجلواب مبين على تسل،يالزمها وهو السفر
املذكورين، والذي يؤخذ من شرح احملقق احمللي كما وضحه العالمة الشربيين أن 

 . املنقسم إليهما هو مطلق الوصف
فعلى ذلك يكون الوصف . املناسب فال يكون إال ظاهرا منضبطًا) أما(

ظنة كالسفر يف املثال الثاين املناسب يف القسم الثاين هو الوصف املالزم املعرب عنه بامل
دون املشقة، وإن كانت مناسبته باعتبار ما يظن فيه من املشقة فال يرد هذا اإلشكال 

 . من أصله
بقي إشكاالن على هذا التعريف ذكرمها الزركشي يف البحر احمليط نقالً عن 

ران أنه اعترب يف ماهية املناسب اقت: اهلندي من غري أن جييب عنهما، وحاصل األول
املناسبة دليل العلية ولو كان : احلكم بالوصف وهو خارج عنها بدليل أنه يقال

يلزم من :  ولعله أخذ ذلك من قوله،هـ.ا. االقتران داخالً يف املاهية ملا صح هذا
 ..    ترتيب إخل

أن االقتران املعترب دليالً كما سبق يف اإلمياء هو اقتران وصف ) واجلواب(
حلكم والترتيب املأخوذ يف التعريف معناه أن احلكم شرع ألجله ملفوظ أو مقدر مع ا

من غري لزوم أن يكون مذكورا معه أو مقدرا يف نظم الكالم، ولو عممنا يف الوصف 
املقترن يف اإلمياء بأن جعلناه شامالً للمستنبط لزم أن يكون اإلمياء يف كل صور العلة 

وران أو غريمها كما سبق حتقيقه يف سواء كان طريق استخراجها املناسبة أو الد
 . اإلمياء

أن هذا التعريف غري جامع؛ ألنه ال يشمل احلكمة : وحاصل االعتراض الثاين
. الظاهرة املنضبطة فإنه جيوز التعليل ا كما اختاره صاحب هذا احلد وهي مناسب

 على ما أن احلكمة تطلق بإطالقني تطلق أوالً) واجلواب. (والوصفية غري متحققة فيها
كانت واسطة يف ترتب احلكم على الوصف كاملشقة وتطلق ثانيا على املقصود 

ز التعليل وللشارع من شرع احلكم كالتخفيف، والظاهر أن مرادهم باحلكمة اليت جي
ا إذا كانت ظاهرة منضبطة هي األوىل، وحينئذ ال نسلم أنه ال يصدق عليها 

كما يؤخذ من السعد على العضد واهللا . . وصف ظاهر إخل:التعريف فإنه يقال هلا
 . أعلم
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من : نقلهما األسنوي عن اإلمام وعبارته قال اإلمام) التعريف الثالث والرابع(
. هو املالزم ألفعال العقالء يف العادات: ال يعلل أحكام اهللا تعاىل يقول املناسب

يدفع عنه نه الوصف املفضي إىل ما جيلب لإلنسان نفعا أو إ: ومن يعللها يقول
 . هـ.ا. ضررا

واعترض عليهما مبا خالصته أن القتل العمد العدوان مناسب ملشروعية 
القصاص مع أنه ال يصدق عليه أنه مالئم وال جالب للنفع وال دافع للضرر، فال 
يكونان جامعني وأجاب ابن قاسم يف آياته بأن املراد مالئم وجالب، أو دافع من 

 . هـ.ا. حيث ترتب احلكم عليه
ويف هذا اإلشكال بالنسبة إىل التعريف الثاين نظر فإنه مل يتضمن أن املناسب 
جالب للنفع أو دافع للضرر بل الذي تضمنه أن املناسب مفض إىل اجلالب أو الدافع 
فال يرد عليه هذا اإلشكال حىت حيتاج إىل اجلواب، نعم يرد على تعريف البيضاوي 

 إن حاصل شرح التعريف األول بعد اجلواب عن مث. اآليت وجوابه ما قاله ابن قاسم
االعتراض السابق أن املناسب هو الوصف املالئم ضم احلكم إليه ألفعال العقالء يف 

 ملا حيصل منهم يف مطرد العادة من ضمهم الشيء إىل ما يوافقه كضم :العادات، أي
صف ألفعال اللؤلؤة إىل ما يوافقها يف الصغر والكرب، ومالئمة ضم احلكم إىل الو

العقالء ملا يترتب على مشروعية هذا احلكم لذلك الوصف من املصلحة أو دفع 
 . املفسدة

مث إنك إذا تأملت وجدت أن هذا التعريف مع ما احتاج إليه من التكلف هو 
تعريف بالالزم فإن موافقة الضم للضم ليس هو معىن مناسبة املضمومني بل ناشئة 

 . عنها واهللا أعلم
 التعريف الثاين أن املناسب هو الوصف املفضي إىل ما جيلب وحاصل شرح

 املوصل إىل حكم يترتب على مشروعية ألجل ذلك الوصف نفع أو دفع :أي.. إخل
وإسناد جلب النفع ودفع الضرر إىل احلكم من اإلسناد إىل السبب كما هو . ضرر
 . واضح

)يعرف املناسب  هل لكل ممن ال يعلل أحكام اهللا ومن يعلل أن :)فإن قلت
 . بتعريف الفريق اآلخر
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)ال مانع من ذلك فمن ال يعلل إذا عرف املناسب بالوصف املفضي :)قلت 
 يريد بالنفع ودفع الضرر احلكم والغايات املرتبة على األحكام من غري أن ...إخل

تكون باعثة، وال حمذور يف تعريف من يعلل للمناسب باملالئم ألفعال العقالء واهللا 
 . أعلم

 هو ما :ما ذكره البيضاوي يف املنهاج من أن املناسب) التعريف اخلامس(
 .هـ .ا. جيلب لإلنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا

: قال. وقد اعترض عليه األسنوي بأنه جعل املقاصد أنفسها أوصافًا مناسبة
وهذا على خالف اختيار اإلمام وهو فاسد أال ترى أن مشروعية القصاص مثالً 

 أو دافعة كما بيناه وليست هي الوصف املناسب ألن املناسب من أقسام العلل جالبة
فيكون هو القتل يف مثالنا ال املشروعية؛ ألا معلولة ال علة وكذا الردة وغريها مما 

هـ .ا. قلناه 
وفيه نظر واضح فإنه إن أراد باملقاصد هي املعلومة يف هذا املقام املترتبة على 

 فال نسلم أن هذا التعريف ، من جلب املصاحل ودفع املفاسدمشروعية األحكام
 وإن أراد باملقاصد األحكام ،يقتضي ذلك ألن املقاصد ذا املعىن جملوبة ال جالبة

 أال ترى أن مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فمسلم لكن ،كما هو مقتضى قوله
 . قاميبعده إطالق املقاصد على األحكام فإنه مل يعرف يف هذا امل

هذا كله إذا جعلنا هذا االعتراض من الشارح األسنوي على تعريف صاحب 
املنهاج كما هو ظاهر عبارته فإن جعلناه اعتراضا على تقسيم املناسب إىل دنيوي 

 املذكور بعده بقطع النظر عن ظاهر عبارته فاالعتراض يف ذاته ...وأخروي إخل
 تقسيم املناسب إىل دنيوي :ن يقالمعقول لكن بغري هذا التقرير الذي قرره بأ

غري صحيح ألن هذه أقسام للمقصود .. وأخروي، وإىل ضروري ومصلحي إخل
 . املرتب على احلكم املشروع ال للوصف املناسب

أنه تقسيم للمناسب ال من حيث ذاته بل من حيث املقصود ) واجلواب(
 . املرتب عليه فهو يف احلقيقة تقسيم للمقصود

أن هذا التعريف يرد عليه االعتراض الذي أورده األسنوي هذا وقد علمت 
ولنا أن . على التعريف الثاين من تعريفي اإلمام وعلمت أن جوابه ما ذكره ابن قاسم
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واقعة على ) ما جيلب: (من قوله) ما(إن كانت : نقرر هذا االعتراض بتوسع فنقول
 مع أنه الوصف احلكم صح نسبة اجللب إليه، لكن فيه جعل املناسب هو احلكم

وإن كانت واقعة على الوصف مل يصح نسبة اجللب إليه ألن . املرتب عليه احلكم
 . اجلالب هو املشروعية ال األوصاف املناسبة كالسرقة والقتل كما سبق

وقعه على الوصف ونسبة اجللب ) ما(وحاصل جواب ابن قاسم أنا خنتار أن 
عليه فينحل التعريف إىل أن املناسب إليه ال من حيث ذاته بل من حيث ترتب احلكم 

ولنا أن . الوصف الذي جيلب من حيث ترتب احلكم عليه نفعا أو يدفع ضررا: هو
خنتار يف غري هذا املقام إيقاع ما على احلكم فإن املناسبة من األمور اإلضافية اليت 
يان تطلق على احلكم كما تطلق على الوصف لكن ال يناسب ما حنن فيه ألنا بصدد ب

 . مناسبة الوصف الدالة على كونه علة للحكم واهللا أعلم
واعلم أنه قد وقع اضطراب يف النقل عن اإلمام يف التعريف الثاين من تعريفيه 
السابقني فاألسنوي نسب إليه العبارة اليت نقلناها عنه سابقًا، واحملقق احمللي يف شرح 

صاحب املنهاج، وحنن نذكر مجع اجلوامع نسب إليه التعريف اخلامس الذي ذكره 
لك عبارة اإلمام بنصها من كتاب احملصول مث ننظر هل تنطبق على ما ذكره 

هو ما : املناسب: -رضي اهللا عنه-األسنوي أو على ما ذكره احمللي قال اإلمام 
يفضي إىل ما وافق اإلنسان حتصيالً أو إبقاًء ويعرب عن التحصيل جبلب املنفعة، 

 .هـ .ا. ملضرةوعن اإلبقاء بدفع ا
فإذا جعلنا قوله حتصيالً أو إبقاء متييزا وهو يف احلقيقة مبني ملا يوافق كان املعىن 
املناسب هو ما يقضي إىل ما يوافق اإلنسان من جلب منفعة، أو دفع مضرة وكان 

وإن جعلنا قوله حتصيالً أو إبقاء حاالً مؤالً باسم . مؤداه ما ذكره البيضاوي واحمللى
ن ضمري يوافق كان املعىن املنساب هو ما يفضي إىل ما يوافق اإلنسان حال الفاعل م

كون املوافق جالبا للمنفعة أو دافعا للمضرة، وكان مؤداه ما ذكره األسنوي ونسبه 
هذا إذا اعتربنا أن هناك فرقًا بني هذين االحتمالني يف عبارة اإلمام، . إىل اإلمام

سنوي عنه، وبني تعريف البيضاوي كما هو ظاهر وكذلك بني العبارة اليت نقلها األ
 . كالم األسنوي حيث جعل تعريف البيضاوي غري تعريف اإلمام الثاين

والتحقيق كما علمت من شرح هذه التعاريف أنه ال فرق يف املعىن بني 
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احتمايل عبارة اإلمام وال بني العبارة اليت نقلها عنه األسنوي وبني تعريف البيضاوي، 
عليه هو بعينه الوصف املفضي  ن الوصف اجلالب من حيث ترتب احلكموذلك أل

 . إىل اجلالب فكالم البيضاوي موافق لكالم اإلمام
الشارح األسنوي فال خيلو كالمه من موضع إشكال ألنا إن جعلنا ) أما(

له يف اعتباره تعريف البيضاوي تعريفًا مغايرا  عبارت هذا التعريف متفقة فال حق
 . اإلمام مث االعتراض عليه وقد تقدم مجيع ذلكلتعريف 

يفهم من شرح احملقق احمللى أن مجيع هذه التعاريف متقارية يف : بقي أن يقال
 ...املعىن، ولعل املراد أن ما صدقها واحد فإن ما يصدق عليه املالئم ألفعال العقالء إخل

لكن هذا بقطع وكذلك بقية التعاريف .. يصدق عليه ما لو عرض على العقول إخل
 . النظر عن قيدي الظهور واالنضباط يف تعريف اآلمدي

إن هذين القيدين عند التحقيق من شروط ما يصح أن يكون علة : إال أن يقال
 . يف ذاته كما يعلم مما سبق

هذا ما يتعلق بتعريف املناسب باملعىن العام وال خيفى أن معىن املناسبة ظاهر من 
علمت .. إذا علمت أن املناسب وصف ظاهر منضبط إخلبيان معىن املناسب فإنك 

 . وهكذا بقية التعاريف.. أن املناسبة هي كون الوصف ظاهرا إخل
ويطلق املناسب على معىن أخص وهو الوصف املعني للعلية مبجرد إبداء املناسبة 

 اللغوية، وهي املالئمة بينه وبني احلكم من غري نص وال إمجاع فهذا أخص من :أي
ل؛ ألن املناسب باملعىن األول يشمل ما لو كان الوصف املناسب منصوصا على األو

ويسمى استخراج هذا الوصف املناسب ختريج . علته أو جممعا عليها خبالف هذا
 : ألنه إبداء ما نيط به احلكم وحاصله تعني العلة مبجرد إبداء املناسبة اللغوية أي،املناط

 . ال إمجاع مع السالمة من القوادحاملالئمة من ذات الوصف ال بنص و
وقد سوى ابن احلاجب بني املناسبة والتخريج، وما ذكرناه كما صنع ابن 
السبكي يف مجع اجلوامع وقرره شارحه احملقق احمللي أقعد ألن املناسبة من أفراد 
املناسبة اللغوية، وهي دليل للعلية ثابت يف نفسه شأن باقي األدلة خبالف التخريج 

 . فعل اتهدفإنه 
)قد سبق يف عبارة الغزايل أن ختريج املناط هو استنباط العلة بعد :)فإن قلت 
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النص على احلكم وظاهره أن االستنباط أعم من أن يكون بدليل املناسبة أو بغريه من 
وما هنا يقتضي أن التخريج قاصر على استنباط ، األدلة كالسرب والتقسيم والدوران

 . سبةالعلة بدليل املنا
)سيأيت أن باقي األدلة ال تستقل بالداللة عند بعضهم بل ال بد أن :)قلت 

 إن هذا التخصيص اصطالح آخر، أو ألن أهم األدلة :ينضم إليها املناسبة أو يقال
هي املناسبة، وبعد كتابة ما تقدم رأيت يف التحرير أن ختريج املناط أعم من اإلخالة 

 ويف كالم ابن احلاجب ما يفيد التساوي : مث قالألنه يصدق على ما يثبت بالسرب
 .  واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب،هـ.ا. بينهما

 يف تقسيمات املناسبالثاين البحث 
  :ينقسم املناسب باعتبارات خمتلفة، ينقسم

 .  باعتبار املناسبة)أوالً(
 . باعتبار املقصود احلاصل من ترتب احلكم عليه) وثانيا(
 . باعتبار إفضائه إىل املقصود) وثالثًا(
 . باعتبار اعتبار الشارع إياه وعدم اعتباره) ورابعا(

 التقسيم األول
ي ال ذينقسم املناسب باعتبار املناسبة إىل حقيقي، وإقناعي، فاحلقيقي هو ال

 تزول مناسبته بالتأمل فيه، وأمثلته كثرية سيأيت منها يف التقسيم اآليت، واإلقناعي هو
 . الذي تظن مناسبته يف بادئ الرأي وإذا حبث عنه وضح أنه غري مناسب

وصف النجاسة الذي علل به أصحابنا حترمي بيع امليتة واخلمر، ) مثاله(
والعذرة، وقاسوا الكلب والسرجني عليها، ووجه كون هذا الوصف مناسبا إقناعيا 

ال يناسب إعزازها، واجلمع أن كون هذه األشياء جنسة يناسب إذالهلا ومقابلتها بامل
بينهما متناقض فهذا وإن ظهر يف بادئ الرأي أنه مناسب فبعد التأمل يظهر أنه ليس 
كذلك، ألن املعىن بكونه جنسا منع الصالة معه وال مناسبة بني بيعه واستصحابه يف 

 . الصالة
 هذا خالصة ما يف احملصول واعترض عليه ابن السبكي يف شرح املنهاج بأنا ال
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نسلم أن املعىن بكونه جنسا منع الصالة معه، بل ذلك من مجلة أحكام النجس 
 وتوضيح ،هـ.ا. وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة تناسب اإلذالل ليس بإقناعي

كالمه أنه إذا كان منع الصالة معه مجلة أحكام النجس، وليس هو املقصود به فقط 
 ملقابلتها باملال من مجلة أحكامه أيضا، كان احتقار األشياء النجسة وإذالهلا املنايف

وحينئذ كان التعليل بوصف النجاسة لعدم صحة بيعها تعليالً بوصف حقيقي ال 
 . إقناعي

مث إن ابن السبكي بعد اعتراضه على هذا املثال أتى مبثال آخر لإلقناعي، وهو 
ل تدعو غرر قلي: ما علل به احلنفية لصحة بيع عبد من عبدين أو ثالثة من قوهلم

احلاجة إليه، فأشبه خيار الثالث فإن الرؤساء ال حيضرون السوق الختيار املبيع 
فيشتري الوكيل واحدا من ثالثة وخيتار املوكل ما يريد فهذا وإن ختيلت مناسبته أوالً 
فعند التأمل يظهر أنه غري مناسب؛ ألنا نقول ال حاجة إىل ذلك ألنه ميكنه أن يشتري 

 .هـ .ا. قود بشرط اخليار فيختار منها ما يريدثالثة يف ثالثة ع
 . أي جلهل املبيع ألنه واحد من اثنني أو ثالثة..  غرر قليل إخل:)وقوله(
بيان وجه املناسبة يف بادئ الرأي ببيان وجه ..  فإن الرؤساء إخل:)وقوله(
ة إىل ذلك بيان لعدم املناسبة عند التأمل لعدم احلاج..  ألنه ميكنه إخل:)وقوله. (احلاجة

 . إلمكان شراء ثالثة يف ثالثة عقود فيحصل املقصود
)ما الفرق بني املناسب اإلقناعي والشبه اآليت على التعريف :)فإن قلت 

 . الصحيح له
)املناسب اإلقناعي مناسبته يف الظاهر فقط، مث بعد التأمل يتضح أنه غري : )قلت

وإمنا التفت إليه الشارع فقط فعلمنا من مناسب، وأما الشبه فليس مناسبا يف الظاهر، 
 . ذلك أنه مناسب يف الواقع، ونفس األمر واهللا تعاىل أعلم

 التقسيم الثاين للمناسب باعتبار املقصود
 دنيوي، وأخروي، والدنيوي :ينقسم املناسب احلقيقي باعتبار املقصود إىل

سبحانه -  ومصلحي، وحتسيين وذلك ألن املقاصد اليت تفضل اهللا، ضروري:إىل
 فشرع األحكام ألجلها وهي جلب املنافع للعباد، ودفع املفاسد عنهم إما أن -وتعاىل
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تكون حاصلة يف الدنيا، أو حاصلة يف اآلخرة، فإن كانت يف الدنيا فالدنيوي، وإن 
كانت حاصلة يف اآلخرة فاألخروي، مث إن الدنيوي إما أن تكون احلاجة إليه بالغة 

و الضروري، وإما أن يكون حمتاجا إليه لكن احلاجة إليه مل تصل فه) ١(حد الضرورة
إىل حد الضرورة فهو املصلحي، ويعرب عنه باحلاجي، وإما أن ال يكون حمتاجا إليه بل 

 . يكون مستحسنا يف العادات فهو التحسيين
والضروري إما أن يكون ضروريا يف أصله أو مكمالً للضروري فاألول 

 والنفس، والعقل، والنسب، ، حفظ الدين:اصد اخلمسة اليت هيمنحصر يف املق
واملال، فإن حفظ هذه األمور اخلمسة من الضروريات، وهي أعلى مراتب املناسبات 
واحلصر فيها استقرائي نظرا إىل الواقع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها، 

؛ لكوا من املهمات اليت ومل ختل من رعايتها ملة من امللل، وال شريعة من الشرائع
ا يرتبط نظام العامل وال يبقى نوع اإلنسان مستقيم األحوال بدون رعايتها كذا قيل 

 . يف كثري من كتب األصول
 : وفيه نظر من وجوه

أن هذا مبين على أنه ما خال شرع من استصالح، وفيه خالف مقرر ) األول(
 . يف حمله كذا يف البحر احمليط

هذا اخلالف، وإن مل أطلع عليه اآلن فهو بالنظر إىل اجلواز أن ) واجلواب(
العقلي ال بالنظر إىل الواقع وإال فالشرائع السابقة كما ظهر لنا جمملها من نصوص 
 :الكتاب املبني قد روعيت فيها مصاحل العباد بالنظر لذلك الزمان قال اهللا تعاىل

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ]اآلية]٤٥: املائدة  . 
مقتضى ما ذكروه أن اخلمر وغريها من املسكرات كانت حمرمة يف ) الثاين(

الشرائع السابقة كالزنا والقتل مع أا ليست كذلك فإن املعروف أا كانت مباحة 
يف الشريعة املوسوية والعيسوية، بل كانت مباحة يف صدر اإلسالم مث حرمت يف 

                                     
حد الضرورة من إضافة األعم لألخص واملراد حدها األول ال غايتها، وال ايتها ) ١(

رة مع اشتراكها يف البلوغ إىل حد الضرورة فلو كان بدليل تفاوت األقسام املذكو
 . املراد اية الضرورة مل يصدق بغري أعالها
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 . السنة الثالثة بعد غزوة أحد
 وحكاه ابن القشريي يف تفسريه، عن )شفاء الغليل(ا ما نقله الغزايل يف وأم

القفال الشاشي من أن الذي كان مباحا هو شرب القليل الذي ال يسكر ال ما ينتهي 
 فمردود ألن الذي تواتر عند أهل -إىل السكر املزيل للعقل، فإنه حمرم يف كل ملة

يثبت أن اإلباحة كانت إىل حد ال يزيل اخلرب أا كانت مباحة على اإلطالق ومل 
وأما ما يقوله بعض من ال حتصيل عنده أن : العقل قال النووي يف شرح مسلم
 .هـ .ا. املسكر مل يزل حمرما فباطل ال أصل له

)أن مجيع امللل ، مل ختل من رعايتها ملة من امللل: إن معىن قوهلم:)فإن قلت 
 اليت منها العقل، وذلك ال يلزمه أن تكون والشرائع حافظت على األمور اخلمسة

 . اخلمر حمرمة يف مجيع الشرائع
)ا لفساد العقل يلزم من :)قلتال نسلم ذلك ألن شرب اخلمر إن كان مؤدي 

ذلك أن يكون اخلمر حمرما يف كل شريعة حتافظ على العقل، وإن مل يكن مؤديا 
 . لفساد العقل فال يكون حترميه لقصد احملافظة عليه

قال يف البحر احمليط زاد بعض املتأخرين سادسا، وهو حفظ األعراض ) الثالث(
 بالضروري أوىل يفإن عادة العقالء بذل نفوسهم وأمواهلم دون أعراضهم، وما فد

 وهو أحق باحلفظ من غريه، فإن اإلنسان قد يتجاوز عمن :أن يكون ضروريا قال
اوز عن اجلناية على العرض؛ وهلذا كان جىن على نفسه، أو ماله، وال يكاد أحد يتج

فهؤالء عبس . أهل اجلاهلية يتوقعون احلرب العوان املبيدة للفرسان ألجل كلمة
وذبيان استمرت احلرب بينهم أربعني سنة من أجل سبق فرس فرسا ومها قبيلتا 
داحس والغرباء، وإليهما يضاف هذه احلرب وذلك ألن املسبوق وهو حذيفة بن بدر 

 .هـ .ا. عرضه أن مسبوقيته لعمار فضحاعتقد 
فعلى ما قاله بعض املتأخرين تكون املقاصد ستة، وعلى ذلك جرى ابن 
السبكي يف مجع اجلوامع وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، واملال، 

 . والعرض
الدين فمحفوظ بشرع الزواجر عن الردة وعقوبة الداعي إىل البدع، ) أما(
 واملقاتلة مع أهل احلرب، وقد نبه اهللا -كما سيأيت-مكمل الضروري  هذا من :وقيل
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 . ]٢٩: التوبة[ قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر :عليه بقوله تعاىل
     : النفس فمحفوظة بشرع القصاص، وقد نبه اهللا عليه بقوله تعاىل) وأما(
ولكم يف القصاص حياة ]تضافر عليه مع الكتاب السنة، ، وقد ]١٧٩: البقرة

 . واإلمجاع فإنه لوال ذلك لتهارج اخللق، واختل نظام املصاحل
العقل فمحفوظ بشرع احلد على املسكر وحترمي تعاطيه فإن العقل هو ) وأما(

قوام كل فعل يتعلق به مصلحته فاختالله يؤدي إىل مفسدة عظمى، وقد نبه اهللا تعاىل 
 . ]٩١: املائدة[ نكم العداوة والبغضاء بيأن يوقع :عليه بقوله

النسب فمحفوظ بتحرمي الزنا الثابت بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، ) وأما(
وبشرع الزواجر عنه من وجوب حده الذي هو اجللد الثابت مبا تقدم أيضا، حده 
الذي هو الرجم الثابت بالسنة، واإلمجاع، فإن املزامحة على اإلبضاع تفضي إىل 

ط األنساب املفضي إىل اختالط التعهد عن األوالد املفضي إىل انقطاع النسل، اختال
وارتفاع النوع اإلنساين من الوجود وفيه الوثب على الفروج بالتعدي والتغلب وهو 

 . جملبة الفساد والتقاتل
املال الذي به معاش اخللق فهو حمفوظ بشرع الضمانات واحلدود على ) وأما(

صاب والسراق، واملختلسني، وهو ثابت بالكتاب والسنة قطاع الطرق والغ
 . واإلمجاع
العرض فمحفوظ بشرع احلد على القذف، أو التعزير فإنه الواجب يف ) وأما(

قذف غري احملصن واإليذاء يف العرض بغري قذف، واملكمل للضروري كاملقصود من 
ا أصليا ألن الدعوة إىل البدع شرع عقوبة الداعي إىل البدع بناء على أنه ليس ضروري

تدعو إىل الكفر املفوت حلفظ الدين، كاملبالغة يف حفظ العقل بتحرمي شرب القليل 
من املسكر ووجوب احلد فيه، وإن مل يكن مسكرا فإن أصل املقصود من حفظ 
العقل حاصل بتحرمي شرب املسكر، واحلد عليه ال بتحرمي قليله لكن ملا كان يدعو 

لنفس من الطرب املطلوب زيادته بزيادة سببه إىل أن يسكر حرم كثريه مبا يورث ا
 . فإن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه. للتتميم والتكميل

واملبالغة يف حفظ النسب بتحرمي النظر واملس، يف ترتيب التعزير على ذلك فإن 
 أصل املقصود من حفظ النسب حاصل بتحرمي الزنا ووجوب احلد عليه لكن ملا كان
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 . ما ذكر من املس، والنظر قد يؤدي إىل الزنا حرم تكميالً كما سبق
)مقتضى هذا حترمي كل داعية إىل حمرم مع أن اجلماع يف الصوم :)فإن قلت 

 حمرم ومفطر، ومل حترم دواعيه من القبلة واملباشرة فقد ثبت يف الصحيحني أنه 
 . يأمن على نفسهغايته أنه مكروه إذا مل ) كان يقبل ويباشر وهو صائم(

)إن مثل هذه الدواعي قد ضعفت بسبب الصوم فالشأن فيها أن ال :)قلت 
 على أن الكالم اآلن منظور فيه إىل مقتضى الدليل العام ،تؤدي إىل ما هي داعية إليه

وإىل الكليات ال إىل تفاصيل اجلزئيات فقد ختص بعض اجلزئيات بأحكام على 
 . ختصها واهللا أعلم بالصوابخالف مقتضى الدليل العام حلكم 

  :تنبيه
ال خيفى عليك يف قسم الضروري ومكمله الوصف املناسب واحلكم الشرعي 

ولزيادة التوضيح نذكرها يف مجيع ما سبق . املترتب عليه واملقصود من ذلك احلكم
فالردة وصف مناسب ووجوب احلد عليها حكم شرعي واحملافظة على الدين هو 

عدوان وصف مناسب ووجوب القصاص حكم شرعي، واحملافظة املقصود، والقتل ال
على النفس هو املقصود، واإلسكار وصف مناسب وحرمة تعاطي املسكر، ووجوب 
احلد عليه حكم شرعي، واحملافظة على العقل هو املقصود، والزنا وصف مناسب 
وحرمته ووجوب احلد عليه هو احلكم الشرعي، واحملافظة على األنساب هو 

د، والسرقة والغصب وصف مناسب والتحرمي ووجوب احلد والضمان حكم املقصو
شرعي، واحملافظة على األموال هو املقصود، والقذف وصف مناسب وحرمته، 
ووجوب احلد عليه حكم شرعي، واحملافظة على العرض هو املقصود، والقذف 
وصف مناسب وحرمته ووجوب احلد عليه حكم شرعي، واحملافظة على العرض هو 

 . املقصود، هذا يف الضروريات األصلية
املكمالت فكونه يدعو إىل البدع وصف مناسب وعقوبته هو احلكم ) وأما(

واحملافظة على الدين هو املقصود، والنظر أو املس وصف مناسب، واحلكم هو احلرمة 
واملبالغة يف حفظ النسب هو املقصود، وكون قليل املسكر مؤديا إىل كثريه وصف 

 .  وحرمته هو احلكم، واملبالغة يف حفظ العقل هو املقصودمناسب،
املصلحي وقد سبق أنه هو ما تدعو حاجة الناس إليه من غري أن ) القسم الثاين(
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 : يصل إىل حد الضرورة، وينقسم إىل قسمني كالضروري
 . له أصلي واآلخر مكمل) أحدمها(
فإن مصاحل النكاح كاملقصود من تسليط الويل على تزويج الصغرية ) فاألول(

غري ضرورية يف احلال إال أن احلاجة إليه حاصلة وهو حتصيل الكفء الذي قد يفوت 
 فالوصف املناسب الصغر واحلكم تسليط الويل على تزوجيها، املقصود ،ال إىل بدل

 . الذي شرع التسليط حلصوله هو حتصيل الكفء الذي قد يفوت ال إىل بدل
ها لعدم حاجتها إىل النكاح حال الصغر قد ال يعين أن الصغرية لو منع تزوجي

يوجد الكفء هلا الذي تيسر هلا حال الصغر وهي كبرية فتفوت مصلحة من مصاحل 
النكاح وهي الكفاءة اليت يترتب عليها دوام األلفة، وانتظام املعيشة بني الزوجني، 

نت أا وكاملقصود من البيع واإلجارة واملساقاة والقراض، فإن املعاوضة وإن ظ
ضرورية فكل واحد من هذه العقود ليس حبيث لو مل يشرع ألدى إىل فوات شيء 

أن املقصود على من الضروريات اخلمس، وجرى إمام احلرمني كما سيأيت يف عبارته 
من البيع من قسم الضروري ال من قسم احلاجي، ويف حواشي مجع اجلوامع أن 

هو نفس البيع واملقصود التمكن من الوصف املناسب يف البيع هو احلاجة، وحلكم 
امللك، ولو قلنا أن الوصف املعترب علة اصطالحا هو الصيغة اليت هي مظنة الرضا 

 . الذي هو مظنة احلاجة واملقصود هو امللك لكان أقرب إىل أمثاله واهللا أعلم
وهو املكمل للحاجي كاملقصود من شرع خيار البيع وهو التروي ) والثاين(

لمقصود من البيع، وهو امللك ألن ما ملك بعد التروي والنظر يف أحواله فإنه مكمل ل
يكون ملكه أمت وأقوى مما هو بدون ذلك لسالمته من الغنب، وكاملقصود من وجوب 

 فإن أصل املقصود من النكاح ،رعاية الكفاءة ومهر املثل يف تزويج الويل للصغرية
 . فهو من مكمالت مقصود النكاححاصل بدوا لكنه أشد إفضاء إىل دوام النكاح 

التحسيين وهو ما ال تدعو احلاجة إليه لكن فيه حتسني وتزيني ) القسم الثالث(
وتقرير للناس على مكارم األخالق، وحماسن الشيم وهو على نوعني ما ال يقع على 

 فإن نفرة الطباع عنها ،معارضة قاعدة شرعية كاملقصود من حترمي القاذورات
سب حلرمة تناوهلا حثًا للناس على مكارم األخالق وحماسن الشيم، قال خلساستها منا

 -رضي اهللا عنه- ومحله الشافعي ]١٥٧: األعراف[ وحيرم عليكم اخلبائث :تعاىل
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بعثُت ألمتم مكارم ((: على املستخبث عادة على تفصيل يف ذلك، وقال 
 . رواه البيهقي يف سننه)١())األخالق

ا من املهمات يف باب وكإزالة النجاسة فإا مستقذرة يف اجلبالت واجتنا
قال اإلمام . املكارم واملروءات وهلذا حيرم التضمخ ا على الصحيح من غري حاجة

والشافعي نص على هذا يف الكبري مث إنه يف النهاية يف الكالم على وطء : يف الربهان
 . ال حيرم:األمة يف دبرها قال

 عن إمام له تفصيل واٍف ن إفادة النظافة وسيأيتوكإجياب الوضوء ملا فيه م
احلرمني، وكسلب العبد أهلية الشهادة ألن العبد نازل املقدار واملنـزلة لكنه مسخرا 

 فال يليق به منصب الشهادة لشرفها وعظم خطرها جريا ،للمالك مشغوالً خبدمته
اجة ضرورية وال  وإن كانت ال تتعلق به ح،للناس على ما ألفوه من حماسن العادات

مصلحية وال هو من قبيل التكملة ألحدمها وليس هذا من قبيل سلب واليته على 
الطفل فإن سلب واليته عنه من قبيل احلاجيات ألن الوالية على الطفل تستدعي 

غراق العبد فيما هو الواجب عليه من خدمة تواس. اخللو والفراغ والنظر يف أحواله
. ألمر كذلك يف الشهادة التفاقها يف بعض األحيانمالكه مانع من ذلك، وليس ا

فكون العبد نازل املقدار ناقصا وصف مناسب وسلب العبد أهلية الشهادة هو 
 .احلكم، واملقصود اجلري على حماسن العادات

استشكل ابن دقيق العيد هذا ألن احلكم باحلق بعد : قال الزركشي يف البحر
 ،دفع اليد الظاملة عنه من مراتب الضرورةظهور الشاهد وإيصاله إىل مستحقه و

واعتبار نقصان العبد يف الرتبة واملنصب من مراتب التحسني وترك مرتبة الضرورة 
نعم لو وجد لفظ يستند إليه يف رد شهادته ويعلل . ورعاية مرتبة التحسني بعيدا جدا

ه هذا اإلشكال، وقد مع االستقالل ذا التعليل ففي) فأما (،له وجه ذا التعليل لكان
تنبه بعض أصحاب الشافعي إلشكال املسألة فذكر أنه ال يعلم ملن رد شهادة العبد 

  .هـ.ا. مستندا أو وجها
                                     

) ٢/٦١٣(واحلاكم ) ٢٧٣(والبخاري يف األدب املفرد ) ٣/٣٨١(أخرجه أمحد ) ١(
 ).٤٥(وصححه األلباين يف الصحيحة 
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ما يقع على معارضة قاعدة معتربة كالكتابة فإا وإن كانت ) النوع الثاين(
غري معقول مستحسنة يف العادات إال أا يف احلقيقة بيع الرجل ماله مباله، وذلك 

هذا ما يتعلق باملقصود . وهذا على خالف مذهب املالكية من أن العبد ميلك
املقصود الذي حيصل يف اآلخرة فال خيرج عن جلب الثواب ودفع ) وأما(الدنيوي، 

العقاب فاألول كاملقصود من إجياب الطاعات وأفعال العبادات فإا تفضي إىل نيل 
 . الثواب ورفع الدرجات

كاملقصود من حترمي أفعال املعاصي، وشرع الزواجر عليها فإن ذلك ) والثاين(
األخروي ) وأما: (يفضي إىل دفع العقاب املرتب على تلك األفعال، وقال األسنوي

فهو املعايل املذكورة يف علم احلكمة يف باب تزكية النفس وهي ذيب األخالق 
صالة مثالً شرعت للخضوع ورياضة النفوس املقتضية لشرعية العبادات، فإن ال

والتذلل والصوم النكسار النفس حبسب القوى الشهوانية والغضبية، فإذا كانت 
 . النفس زكية تؤدي املأمورات وجتتنب املنهيات حصلت هلا السعادة األخروية

 األمور العالية وجيوز أن يكون بالنون : املعايل يف النسخ بالالم أي:)وقوله(
يؤيده عبارة احملصول، ونصها وهي احلكم املذكورة يف  احلكم و:مجع معىن أي

 .هـ .ا. رياضة النفس وذيب األخالق، فإن منفعتها يف سعادة اآلخرة
)ذيب األخالق وتزكية النفس إن كانت هي املقصود باعتبار :)فإن قلت إن 

ذاا فهي حاصلة يف الدنيا ال يف اآلخرة، وإن كانت مقصودة باعتبار ما يترتب 
ليها من السعادة األخروية بنيل الثواب ورفع الدرجات ودفع العقاب كان املقصود ع

 . يف احلقيقة هو السعادة األخروية، فالواجب االقتصار يف البيان عليها كما سبق
)ال شك أن املقصود األخروي هو السعادة بنيل الثواب ودفع العقاب :)قلت 

عادة ويتضح ا متاما استحقاق الثواب لكنه ذكر تزكية النفس ألا منشأ تلك الس
 . وعدم العقاب، ويؤيد ذلك عبارة احملصول السابقة

)إن مقتضى هذا أن شرع العبادات وأفعال الطاعات ملقصود :)فإن قلت 
  :أخروي فقط مع أن الصوم شرع حلكم ومقاصد غري ما ذكر

على الفقراء كسر النفس وذوقها أمل اجلوع لتترىب فيها داعية العطف ) منها(
  .واحملتاجني، والزكاة أيضا شرعت لدفع حاجة الفقري، واحلج شرع حلكم كثرية
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دنيوية أيضا كالتعارف بني املسلمني وإشعارهم بالوحدة اإلسالمية ) منها(و
 . ومتثيل حالة املوقف العظيم

)ما ذكرته مسلم ولكن مجيعه من باب الوسائل واملقصد األصلي :)قلت 
 . ة األخروية الناشئة من تعظيم اهللا بعبادته وامتثال أمرهحصول السعاد

)هل يف استطاعتك أن توضح يل الوصف املناسب يف العبادات مع :)فإن قلت 
 . احلكم الشرعي املرتب عليها واملقصود الناشئ عن ذلك

)من املعلوم أن احلكمة تطلق :  نعم وحيتاج ذلك إىل متهيد فنقول:)قلت
 : بإطالقني
ما كان واسطة يف ترتيب احلكم على العلة كاملشقة فإا واسطة يف ) لاألو(

 . ترتب الترخيص على السفر
فإن كانت . املقصود كالتخفيف املرتب على مشروعية القصر) والثاين(

 . احلكمة األوىل منضبطة جاز التعليل ا على الصحيح وإال فال
عة أفعال خمصوصة يف إن العبادات والطاعات املشرو: إذا علمت ذلك نقول

أوقات خمصوصة والشتماهلا على تعظيم املعبود شرعت ويترتب على مشروعيتها 
حصول الثواب ودفع العقاب فتعظيم املعبود هو احلكمة باملعىن األول وحصول 

 املقصود باملعىن الثاين، فإذا كان تعظيم املعبود :الثواب ودفع العقاب هو احلكمة أي
 املناسب وإال فكوا أفعاالً خمصوصة يف أوقات خمصوصة منضبطًا كان هو الوصف

هو الوصف املناسب وهو مشتمل على تعظيم املعبود الذي هو الواسطة يف ترتب 
 .احلكم عليها، واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب
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 تتمة يف أمور تتعلق ذا القسم
بقي قسم ثالث : قال ابن السبكي ومثله الزركشي يف البحر احمليط) األول(

وهو ما يتعلق مبصاحل الدارين كإجياب الكفارات إذ حيصل ا الزجر عن تعاطي 
 . األفعال املوجبة هلا وحيصل تاليف التقصري وتكفري الذنب الكبري

 كما ذكرناها فأعالها الضروري، مث احلاجي، مث هذه األقسام مرتبة) الثاين(
التحسيين، وقد اجتمعت هذه األقسام الثالثة يف النفقة فنفقة النفس ضرورية 

 مث إن مكمل الضروري أعلى من مكمل ،والزوجية حاجية واألقارب حتسينية
وهل هو أعلى من نفس احلاجي؟ احلقيقة أما يف حمل املعارضة وهلذا . احلاجي
 يف جواز اختالف الشرائع فيهما وكما أن هذه األقسام مرتبة مع بعضها كما اشتركا

سبق فكل قسم ذو مراتب متفاوتة، فالقسم األول هو الضروري ليس يف مرتبة 
واحدة بل متفاوت فأعاله حفظ الدين، مث حفظ النفس، مث حفظ العقل، مث حفظ 

يؤخذ من مجع كذا . النسب، مث حفظ النسب، مث حفظ املال، وحفظ العرض
 . اجلوامع ومقتضاه أن احملافظة على العرض يف رتبة احملافظة على املال

) فمنها(والظاهر أن األعراض تتفاوت : قال الزركشي يف شرح مجع اجلوامع
ما هو من الكليات وهي األنساب، وهي أرفع من األموال فإن حفظها تارة بتحرمي 

ك يف األنساب، وحترمي األنساب مقدم الزنا وتارة بتحرمي القذف املفضي إىل الش
 .هـ .ا. ما هو دوا وهو ما عدا األنساب) ومنها(على األموال، 

وهو احلاجي ليس يف مرتبة واحدة أيضا فإن احلاجة تشتد ) والقسم الثاين(
 فإا أشد من احلاجة إىل اإلجارة ،وتضعف كاحلاجة إىل البيع بناء على أنه حاجي

 أن تصل إىل حد الضرورة كاإلجارة إىل تربية الطفل الذي ال وقد تشتد احلاجة إىل
أم له ترضعه، وكشراء امللبوس واملطعوم له فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس؛ وهلذا 
مل ختل عنه شريعة وإطالق احلاجي عليه باعتبار أصله ألن الضرورة فيه عارضة فال 

يب تقدمي ما هو أعلى على يات السابقة، مث إن فائدة الترتريرد على حصر الضرو
 . غريه عند التعارض واهللا أعلم

ن كل واحدة من هذه املراتب قد يقع فيه ما إ: قال اإلمام يف احملصول) الثالث(
يظهر كونه من ذلك القسم، وقد يقع فيه ما ال يظهر كونه منه بل خيتلف ذلك 
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ة هذه األقسام  أمثل-رمحه اهللا-حبسب اختالف الظنون، وقد استقصى إمام احلرمني 
قد ذكرنا أن حفظ النفس بشرع القصاص من باب : وحنن نكتفي منها بواحد قال

املناسب الضروري فمما يعلم قطعا أنه من هذا الباب شرع القصاص يف املثقل، فإنا 
نعلم أنه لوال شرع القصاص يف اجلملة لوقع اهلرج واملرج وتأدى األمر إىل أن كل 

 يعدل عن احملدد إىل املثقل دفعا للقصاص عن نفسه إذ ليس من يريد قتل إنسان فإنه
: يف املثقل زيادة مؤنة ليست يف احملدد بل كان املثقل أسهل من احملدد، وعند هذا قال
: ال جيوز يف كل شرع يراعى فيه مصاحل اخللق عدم وجوب القصاص باملثقل، قال

ن يكون من هذا الباب وحيتمل فأما إجياب قطع األيدي باليد الواحدة، فإنه حيتمل أ
 . أن ال يكون

األول فألنا لو مل نوجب قطع األيدي باليد الواحدة لتأدى األمر إىل أن ) أما(
كل من أراد قطع يد إنسان يستعني بشريك ليدفع القصاص عنه فتبطل احلكمة 

 . املرعية يف شرعية القصاص
 وقد ال يساعده الغري عليه فليس الثاين فألنه حيتاج إىل املساعدة بالغري،) وأما(

 .هـ .ا. وجه احلاجة إىل القصاص ههنا مثل وجه احلاجة إىل شرعه يف املنفرد
وقد ذكر إمام احلرمني يف الربهان أقسام املناسب وأجاد، وأفاد لكنه أطال فيها 
جدا وقد خلصها القرايف يف احملصول ولعظم أمهيتها رأيت أن أقتطف من األصل 

 . ا ال يطول به هذا الكتاب عن حد االعتدالوامللخص م
قال اخلائضونَ يف هذا الفن رب أصل يتطرق :  ما ملخصه-رمحه اهللا-قال 

 . التعليل إليه من وجوه، ويتقاعد عنه من وجه
صاص القطع بالنفيس وهذا على اجلملة معلل بأمر ظاهر وهو تذلك اخ) من(

رواح واملخاطرة باملهج بسب التافه أن أرباب العقول ال يهجمون على التغرير باأل
فهذا معلوم على اجلملة :  وإن غرر مغرر فإمنا يربط قصده مبال نفيس، قالوا)١(الوتح

ويشهد له القواعد الزجرية فأما اليت تستحث الطبائع على اهلجوم على الفواحش فيها 
يها مل يرد فانتصبت احلدود مزحزحة عنها، واحملرمات اليت ال صفو وال ميل للطبائع إل

                                                 
 . الوتح هو القليل) ١(
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الشرع يف املنع عنها حبدود بل وقع االكتفاء مبا يف جبلة النفوس من االرعواء عنها 
مع الوعيد بالعذاب الشديد والتعرض لألئمة واخلروج عن مسة العدالة يف احلالة 

 . الراهنة
القياس وإن اقتضى الفصل يف اجلملة بني التافه والنفيس ال سيما :  قال هؤالءمث

مم النفوس فليس فيه التنصيص على النفيس ومبلغه فكان ذلك موكوالً وهو خيتلف 
 . إىل الشرع ونصاب السرقة منصوص عليه

ذلك النصب يف أموال الزكاة فكونه ما ال حيصل به اإلرفاق يعلل، ) ومن(
 . ومن حيث خصوص القدر ال يعلل

 : مث املناسب مخسة أقسام
وكذلك البيع، فإن انتقال األمالك يف حمل الضرورة كالقصاص ) القسم األول(

ضروري للناس وإذا تقرر يف الشريعة أصلُ ضروري فال يطلب حتقيقه يف آحاد النوع 
 : كما متهد ذلك يف الشريعة، مث إن هذا الضرب ينقسم يف نظر القائس إىل قسمني

 . اعتبار أجزاء األصل بعضها ببعض) أحدمها(
 . األصل إذا اتسق له اجلامعاعتبار غري ذلك األصل بذلك ) والثاين(
اعتبار اجلزء باجلزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة فهو يقع يف ) فأما(

ومن خصائص هذا الضرب أن القياس اجلزئي فيه وإن . الطبقة العليا من أقيسة املعاين
 وبيان ذلك ،كان جليا إذا صادم القاعدة الكلية ترك القياس اجللي للقاعدة الكلية

ثل أن القصاص معدود من حقوق اآلدميني وقياسها رعاية التماثل عند التقابل بامل
على حسب ما يليق مبقصود الباب وهذا القياس يقتضي أن ال تقتل اجلماعة بالواحد، 
ولكن يف طرده واملصري إليه هدم القاعدة الكلية ومناقضة الضرورة، فإن استعانة 

 القصاص عند فرض االجتماع خرم أصل الظلمة يف القتيل ليس عسريا، ويف درء
وحاصل القول يف ذلك يؤول إىل أن مقابلة الشيء بأكثر منه ليس خيرم أمرا . الباب
 . ضروريا

فهذا معىن تسميتنا هلذا جزئيا وإال فالتماثل يف احلقوق املعزية إىل اآلدميني من 
 هذا الضرب مستندها  غري أن القاعدة اليت مسناها كلية يف،األمور الكلية يف الشريعة

أمر ضروري والتماثل يف التقابل أمر مصلحي واملصلحة إذا مل تكن ضرورة جزء 
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 . باإلضافة إىل الضرورة
فهذا اعتبار اجلزء باجلزء يف الضرب األعلى من : مث قال بعد كالم طويل

القياس، ولو أراد القائس أن يعترب قاعدة أخرى بقاعدة والضرورة جتمعهما فهذا 
بل معمول به أيضا، فإذا اعترب القائس حدا واجبا بقصاص أو قصاصا حبد فذلك متق

حسن بالغ، وكذلك إذا اعترب معترب عقدا متس الضرورة إليه بالبيع كان حسنا على 
 . شرط السالمة

 : إن الضرورات على ثالثة أقسام: مث قال اإلمام يف موضع آخر من الربهان
رد الشرع ومع ذلك ال تبيحه الضرورة بل يوجب يتناهى قبحه يف موا) قسم(

 . الشرع االنقياد للتهلكة واالنكفاف عنه كالقتل والزنا يف حق املكره عليهما
قد تبيحه الضرورة ولكن ال يثبت حكمها كليا يف اجلنس بل يعترب ) وقسم(

 . حتققها يف كل شخص كأكل امليتة وطعام الغري
ة بأصله من غري نظر إىل اآلحاد كالبيع وما ما ترتبط الضرور) والقسم الثالث(
يف معناه . 
)ا إىل اجلنس يكون :)قلتوتوضيحه أن البيع من حيث هو إذا نظر إليه منسوب 

ضروريا إذ لو مل يشرع أصالً لوقع احلرج؛ إذ ليس عند كل واحد مجيع ما حيتاج 
رد ال يكون ضروريا إذ إليه يف معيشته الضرورية، وإذا نظر إليه بالنسبة إىل كل فرد ف

 . ليس كل فرد مضطر إىل البيع والشراء
ما يبىن على احلاجة كاإلجارة وهذا الضرب ال خالف يف ) والقسم الثاين(

 . جريان قياس اجلزء منه على اجلزء
اعتبار غري ذلك األصل بذلك األصل مع جامع احلاجة فهذا امتنع منه ) فأما(

 . معظم القياسيني
ن اإلجارة خارجة عن األقيسة اليت مسيناها جزئية إ: - اهللا عنهرضي- قال مث

يف القسم األول فإن مقابلة العوض املوجود باملعدوم خارج عن القياس الشرعي يف 
املعاوضات، فإن قياسها أن ال يتقابل إال موجودان ولكن احتمل ذلك يف اإلجارة 

لة الضرورة اخلاصة يف آحاد زـزل منـملكان احلاجة وقد ذكرنا أن احلاجة العامة تن
 والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس احلاجة إىل تناول ،األشخاص
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 . العروض
ومتعلق تصرفات اخللق يف األعيان . والعروض ال تعين ألعياا وإمنا تراد ملنافعها

جمال منافعهم منها وإذا أطلق الفقيه ملك العني أراد به االستمكان من التصرف 
ي على حسب اإلرادة ما بقيت العني، مث املنافع إذا قدرت نوعا من العروض الشرع

وظهر مسيس احلاجة يف املساكن واملراكب التحق هذا النوع باألصول الكلية، 
ط مقابلة املوجود باملوجود من باب االستصالح واحلمل على األرشد اواشتر

 . واألصلح، وال يظهر تعلق هذا الفن باحلاجة
ى اجلزئي وليس املراد بكونه جزئيا جريانه يف شخص أو جزء ولكن وهلذا يسم

األصل الذي ال بد من رعايته الضرورة مث احلاجة، واالستصالح يف حكم الوجوه 
فإذن القياس على اإلجارة إذا . اخلاصة يف حكم اجلزء عند النظر يف الضوابط الكلية

مقابلة املوجود باملوجود وهذا استجمع الشرائط ال يدرأه إال االستصالح اجلزئي يف 
كقياسك النكاح يف وجه احلاجة إليه على اإلجارة أي وهذا قد مينع كما قاله 

:  إن اإلجارة خارجة عن القياس فليس على بصريه يف قوله:ومن قال: القرايف، مث قال
فإا إن خرجت خبروجها عن االستصالح فهي جارية على مقتضى احلاجة واحلاجة 

 يف هذا -رضي اهللا عنه-االستصالح باإلضافة إليه فرع وقد أطال هي األصل و
 . املوضوع من هذا القبيل

نذكر فيه عبارة القرايف يف تلخيصه ألن عبارة اإلمام طويلة ) القسم الثالث(
هذا القسم هو الذي ينسب إىل مكارم األخالق فال يقاس غريه : -رمحه اهللا-قال 

مه على اخللق يف مجيع األوقات يعسر الوفاء به، عليه؛ ألنه وضع لالستصالح وتعمي
والذي حيصل به االستصالح ال ينضبط يف النظر، ولذلك أثبت الشارع فيه وظائف 
حتصل املقصود كما علمه اهللا تعاىل، وهذا كالوضوء فيه نظافة ومكرمة فأوجبه 
 الشرع يف أوقات، وعلم أن أرباب العقول ال ينقلون إىل أعضائهم األوساخ يف
خالل تلك األوقات مع عدم التضييق وإزالة النجاسة أوىل يف املكارم من الطهارة ملا 

 حيرم :ف من الفقهاءئيف النجاسة من االستقذار ومنافاة املروءة؛ ولذلك قال طوا
مالبسة النجاسة من غري حاجة ماسة، وتردد الشافعي يف لبس جلود امليتة والكالب، 

 . واخلنازير
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لباب مكرمة معقول املعىن من وجه وموكوالً يف أوقات شرعية وملَّا كان هذا ا
إىل علم اهللا من وجه اشترطت النية يف الطهارة ملا فيها من التعبد وانفراد الشارع 

 . بالغيب فيه فهو منضبط يف علم اهللا دون علمنا بل ظننا فيتعذر علينا القياس
 .  أر حاجة لذكر شيء منههو الكتابة وقد أطال فيه اإلمام ومل) والقسم الرابع(
متضمنه العبادات الدينية اليت ال يلوح فيها معىن خمصوص ال ) والقسم اخلامس(

من مآخذ الضرورات، وال من مسالك احلاجات، وال من مدرك احملاسن ولكن 
يتخيل فيها أمور كلية حتمل عليها وهي املثابرة على وظائف اخلريات وجماذبة القلوب 

. الغض من العلو يف مطالب الدنيا واالستئناس باالستعداد للعقىببذكر اهللا تعاىل و
فهذه أمور كلية ال تنكر على اجلملة أا غرض الشارع يف التعبد بالعبادات البدنية، 

إن الصالة تنهى  :وقد أشعر بذلك نصوص من القرآن العظيم يف مثل قوله تعاىل
يضا أن يتخيل فيها أمر آخر وهو وال ميتنع أ ]٤٥: العنكبوت[ عن الفحشاء واملنكر

أن اإلنسان يبعد منه الركون إىل السكون فالقوى احملركة حتركه ال حمالة فإن تركت 
حتركت يف جهات الشهوات، وإذا استحثت بالرغبة والرهبة على العبادات انصرفت 
حركاا إىل هذه اجلهات، وهذا فن ال يضبطه القياس وال حييط به نظر املستنبط 

 .  ما قال...مر حمال على أسرار الغيوب، واهللا تعاىل هو املستأثر به إخلواأل
هذا ما أردنا تلخيصه من عبارة إمام احلرمني يف الربهان ومعظمه قد راعينا فيه 
نص العبارة، وقد تركنا منه شيئًا كثريا ذا األمنوذج ألنا مل نعهد مثله يف كتب 

 . األصول واهللا املوفق
قد علمت أن الطهارة من األحداث وإزالة النجاسة من أقسام ) األمر الرابع(

املناسبات التحسينية، وقد ذكر إمام احلرمني يف الربهان مسألة تتعلق اتني الطهارتني 
ما : -رمحه اهللا-قال . اشتملت على نفائس ومباحث محلتين على أن أذكرها بنصها

ل به أن طهارة احلدث ليست معقولة صار إليه مجاهري العلماء مع التزام القياس والعم
املعىن، وذهب أبو حنيفة ومتبعوه إىل أن إزالة النجاسة معقولة املعىن وبنوا على هذا 
الفرق بني طهارة احلدث إذ تعني املاء هلا وبني إزالة النجاسة فإن الغرض منها رفع 

 . املعقولعينا واستئصال أثرها ومهما حصل ذلك مبائع رافع قالع فقد حصل املعىن 
واضطرب متبعوا الشافعي فذهب بعض املتأخرين إىل أن طهارة احلدث معقولة 
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املعىن والغرض منها التنقي عن األدران والنظافة من األوساخ وأوضحوا ذلك بتخيل 
األعضاء الظاهرة يف املهن والتصرف هي : يتبدره من يكتفي بظواهر األمور فقالوا

واإلنسان يف تصرفاته . قدمان، وأطراف من الساقالوجه واليدان إىل املرفقني وال
وتلفتاته يصادم الغربات وغريها فورد الشرع بغسل هذه األعضاء يف مظان خمصوصة، 

ؤول يف اياا إىل أمثال ذلك، والرأس مستور ت وحماسن الشريعة ،ومواقيت معلومة
. نحية عمامته إىل هامتهتروح إىل تسبالعمامة غالبا، وإمنا تبدو الناصية واملقادم من امل

فلما كان ذلك أبعد اكتفى فيه باملسح، وعضد هؤالء ما ذكروه بقوله تعاىل يف 
ما يريد اهللا ليجعل عليكم يف الدين من حرج ولكن يريد : سياق آية الوضوء

 وال مسلك يف املظنونات إىل إثبات العلل أوقع وأجنع من ]٦: املائدة[ ليطهركم
ظاهر يف التعليل بالتعبد بالتنقي ) ليطهركم: ( التعليل وقوله تعاىلإمياء الشارع إىل

مث وجه هؤالء على أنفسهم أسئلة وتكلفوا أجوبة . والتوقي من القاذورات، والغربات
عنها، وحنن نستاقها على وجهها فإا وإن مل تفض إىل حق نرضاه ففي التنبيه على 

إن : أن قائالً لو قال) منها(سالك الفكر أمثاهلا معرفة التدرب يف أساليب الظنون وم
استقام ما ذكرمتوه يف الوضوء فما وجهه يف التيمم وهو تغبري الوجه وذلك يناقض ما 

 . استروحتم إليه
إن خرج التيمم عن كونه معقول املعىن مل يلزم من خروجه خروج : فيقال

والوجه . جهالوضوء ومن يبدي يف الوضوء معىن ال يلزم طرده يف التيمم فهذا و
اآلخر أن التيمم أقيم بدالً غري مقصود يف نفسه، ومن أمعن النظر ووفاه حقه يتبني أن 

رض من التيمم إدامة الدربة وإقامة وظيفة الطهارة فإن األسفار كثرية الوقوع يف غال
وإعواز املاء فيها ليس نادرا فلو أقام الرجل الصالة من غري طهارة وال . أطوار الناس

) والنفس ما عودا تتعود(ها لتمرنت نفسه على إقامة الصالة من غري طهارة بدل عن
وقد يفضي ذلك إىل ركون النفس إىل هواها وانصرافها عن مراسم التكليف فهذا 

 : سؤال واجلواب عنه
وقد سبق يف تقرير شبهة النظام بعض حكم لكون التراب بدالً عن املاء : قلت(

لو توضأ املرء وأسبغ وضوءه مث عمد إىل تراب : ئلفإن قال قا) عند فقده فتذكر
فتعفر به أو تطلى بالطني وصلى صحت صالته، فلو كان الوضوء متعينا للتنقي 
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. لوجب أن ينتقض مبا وصفناه ألنه إذا وجب الوضوء بتوقع الغبارة فبتحققه أوىل
 متهدت على األصول إذا: وهذا واقع على هذه الطائفة وقد تكلفوا جوابا عنه فقالوا

قواعدها واسترسلت على حكم العرف املطرد فيها فال التفات إىل ما يشذ ويندر 
  :وضربوا لذلك أمثلة مبنية على مغمضات من قضايا األصول

أن النكاح شرع لتحصني الزوجني من فاحشة الزنا وغريه من املقاصد، ) منها(
 حق عليها أن جتيب واحلرة حمتاجة إىل التحصني باملستمتع احلالل كالرجل، مث
 وغرض الشارع يف ،زوجها مهما رام منها استمتاعا، وال جيب على الرجل إجابتها

حتصينها على قضية واحدة ولكن ملا خص الرجل بالتزام املؤن واملهر والقيام عليها 
اختص باالستحقاق، ومنه االستيالء وامللك فاكتفى الشارع يف جانبها باقتضاء جبلة 

 واألمر مبين على أحوال امللتزمني للشريعة واملعظمني ،م على االستماعالرجل اإلقدا
هلا ومن احنصر مطلبه يف احلالل واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه 

 فإنه سيعتاض عنها قضاء إربه ومستمتعه، وكذلك يقل يف الناس من يطلي ،املغارم
 وإمنا الذي قد ،عليه اجلبالتويتضمخ بالقاذورات فكان ذلك موكوالً إىل ما 

 فخصص ،يتسامح فيه أهل املروءات إقامة الطهارات من غري مصادفة الغربات ختفيفًا
الشارع األمر بالتنقي باألحوال اليت ال يظهر استحثاث الطبع فيها ومن األصول 
الشاهدة يف ذلك أن البيع إمنا جوزه الشرع ملسيس احلاجات إىل التبادل يف 

 مل ينظر الشارع إىل التفاصيل بعد متهيد األصول فلو باع الرجل ما  مث،األعواض
حيتاج إليه واستبدل عنه ما ال حيتاج إليه فالبيع جمري على صحته فإن هذا ال يعم 
وقوعه، وما يف النفوس من الدوافع والصوارف وازع كامل وتكثر نظائر ذلك يف 

 . قواعد الشرع
 وجوبه بوقوع احلدث، وأمجع علماء ما بالُ الوضوء خيتص: فإن قال قائل

الشرع على أن األحداث موجبة للوضوء، وليست ملطخة أعضاء الوضوء، والذي 
ثبت موجبا وفاقًا غري ملطخ ومل حيوج إىل غسل األعضاء، والذي يلطخ األعضاء ال 

غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه : يوجب الوضوء؟ فقالوا جميبني
 . هذا ال ينايف كون أصله معقوالًمعقول املعىن و

تلطيخ األعضاء ال يوجب تنقيتها من أن ما أدرجوه يف أثناء الكالم ) وأما(
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وغسلها فهذا هو السؤال الذي انتجز اجلواب عنه اآلن، وقد تكلف بعض النظار يف 
ال تدخل األحداث حتت احلجز واعتمادها من غري إرب يناقض : ذلك كالما وقال

ملروءة فجمع الشارع بني األمر بالوضوء للغرض الكلي يف التنقي، وبني دأب أهل ا
تأقيته عن األحداث من غري إرهاق مسيس حاجة، مث هذا النظر يتضمن منعا من غري 
حترمي وإذا استمر املكلف على هذه املراسم انتظم له حماسن الشيم يف كل معىن فهذا 

ما ما ذكره أصحاب أيب أ هذا الطرف، فيف لباب ما جاء به الفريقان اعتراضا وجوابا
 يف أن إزالة النجاسة معقولة املعىن فيتوجه عليهم يف هذا الشق -رمحه اهللا-حنيفة 

 إزالة النجاسة ال جتب لغري الصالة فما :سؤاالً ال ينقدح هلم عنه جواب فإنه يقال هلم
يل وجوب اإلزالة علة وجوا للصالة وهال صحت الصالة معها؟ وإن تكلفوا يف تعل

ن املصلي مأمور أن يأخذ للصالة أنقى زي وأحسن هيئة، إ :كالما فغايتهم أن يقولوا
واألمر بالتطهري مندرج حتت هذه اجلملة فهذا غري مستقيم دليالً على احلقيقة إعادته 

 وهال احتمل ذلك كما احتمل يف غري ،للمذهب والسؤال قائم فلم جيب التنقي
كس بستر العورة مث ما باهلا مل تؤثر يف سائر العبادات فال يكادونَ الصالة، وهذا ينع

يرجعونَ إىل حاصل وهو أجلى مما ادعاه الذين عللوا وجوب الوضوء مبا ذكرناه فإذا 
مل ينتظم يف وجوب رفع العني، ومل يظهر يف وجوب إمساس أعضاء الوضوء مبائع 

ال : ما قام مقامه يف اإلزالة؟ فإن قالوامعىن فهال قام يف الوضوء كل مائع مقام املاء ك
فاستيعاب الوجه وغريه من أعضاء الوضوء على : إزالة متحققة حسا باخلل، قلنا

ل إىل تدقيق، وهو أن فرض املاء وحكم الوضاءة حاصل مباء الورد حسا وهذا يؤ
ع، نه ال يقوم غريه مقامه يف حقيقة الرفأأرق املائعات وأدقها، فقد يعتقد مع ذلك 

 .   بكل مائعلفإما حيث ال مرفوع وإمنا الغرض إمساس أعضاء وهذا املعىن حيص
ومل نذكر هذه الطريقة لنعتقدها ولكن أحببنا أن نصري هذه املسألة وما : مث قال
 .هـ .ا. بعدها أمثاالً

هذا ما أردنا ذكره يف هذا التقسيم وقد أطلنا فيه الكالم مع أننا تركنا كثريا 
، وال غرو يف ذلك فإنه يتعلق مبقاصد الشريعة وحكمها وهو يستحق أن من مباحثه

يكون فنا مدونا قائما بنفسه ويف املوافقات للشاطيب كثري من مباحثه، واهللا أعلم 
 . بالصواب
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 التقسيم الثالث باعتبار إفضائه إىل املقصود
بتداء، أو اعلم أن شرع احلكم إما أن يكون مفضيا إىل حتصيل أصل املقصود ا

 . دواما أو إىل تكميله
وهو املفضي إىل أصل املقصود يف االبتداء مثل القضاء بصحة ) فاألول(

التصرف الصادر من األهل يف احملل حتصيالً ألصل املقصود املتعلق به من امللك 
 . واملنفعة كما يف البيع واإلجارة وحنومها

ضاء بتحرمي القتل وإجياب وهو املفضي إىل دوام املقصود مثل الق) والثاين(
القصاص على من قتل عمدا عدوانا إلفضائه إىل دوام املصلحة املتعلقة بالنفس 

 . اإلنسانية املعصومة
وهو املفضي إىل تكميل املقصود مثل احلكم باشتراط الشهادة ومهر ) والثالث(

بنفس املثل يف النكاح فإنه مكمل ملصلحة النكاح، وليس حمصالً ألصلها حلصوهلا 
 . التصرف وصحته

مث اعلم أن املقصود إما أن يكون حصوله من شرع احلكم املرتب على 
الوصف املناسب قطعيا، وإما أن يكون راجحا وإما أن يكون مرجوحا، وإما أن 
يتساوى احلصول وعدمه فاألقسام من حيث احلصول أربعة، وإما أن ينتفي حصوله 

 . لصور العقلية مخسةيف آحاد الصور قطعا فجملة ا
 . كإثبات امللك فإن احلكم بصحة التصرف يف البيع يفضي إليه قطعا) فاألول(
كاالنزجار عن القتل فإن شرعية القصاص تفضي إليه ظنا إذ الغالب ) والثاين(

من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه ال يقدم إال على القتل فتبقى نفس 
س ذلك مقطوعا به لتحقق اإلقدام على القتل مع شرع القصاص اجملين عليه، ولي

وهذان القسمان متفق عند القائلني باملناسبة على . ن أكثروكثريا وإن كان املمتنع
 . التعليل باملناسب املفضي إليهما

)قد سبق أن املقصود من شرع القصاص هو حفظ النفوس ال :)فإن قلت 
 . االنزجار
)بالذات هو حفظ النفوس فإنه احلكمة الباعثة للمكلف  إن املقصود :)قلت

 . على االمتثال وملا كان االنزجار وسيلة إليه اعترب مقصودا بالتبع
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قلما يتفق له يف الشرع مثال على التحقيق بل : فقال اآلمدي) وأما الثالث(
 ،على طريق التقريب وذلك كحفظ العقل املرتب على شرع احلد على شرب اخلمر

إفضاء شرع احلد إىل ذلك متردد فإنا جند كثرة املمتنعني عنه خلوف العقاب فإن 
مقاومة لكثرة املقدمني عليه الستدعاء الطباع شرا ال على وجه الترجيح والغلبة 

 . ألحد الفريقني على اآلخر يف العادة
)إمنا جاء التساوي يف الثالث لعدم إقامة حد شارب اخلمر ولو أقيم :)فإن قلت 

ان املمتنعونَ أكثر كالقتل واعتبار اإلفضاء إىل املقصود منظور فيه إىل مراعاة لك
 . املشروع ال جمرد املشروعية

)ا للشاربني :)قلتلو فرضنا رعاية املشروع لكان استيفاء حد اخلمر أقل منع 
من استيفاء القصاص للقاتلني والسر يف ذلك أن اخلوف من إزهاق النفوس أعظم من 

 .  مثانني جلدةاخلوف من
فكالتوالد والتناسل املفضي إليه احلكم بصحة نكاح اآليسة فإنه ) وأما الرابع(

 . وإن كان ممكنا عقالً غري أنه بعيد عادة، فكان اإلفضاء إليه مرجوحا
فهذه األقسام األربعة وإن كانت مناسبة نظرا إىل أا موافقة : قال اآلمدي

ألول لتيقنه ويليه الثاين لكونه مظنونا راجحا ويليه للنفس غري أن أعالها القسم ا
 .هـ .ا. الثالث لتردده ويليه الرابع لكونه مرجوحا

 اختلفوا يف حكاية حكم هذين القسمني األخريين من حيث نيمث إن األصولي
إن االتفاق واقع : جواز التعليل باملناسب املفضي إليهما، وعدم جوازه فقال اآلمدي

 باملناسب املفضي إليهما إذا كان ذلك يف آحاد الصور :ليل ما أيعلى صحة التع
الشاذة وكان املقصود ظاهرا من الوصف يف غالب صور اجلنس وإال فال، وذلك 
كما ذكر يف صحة نكاح اآليسة ملقصود التوالد والتناسل؛ ألنه وإن كان غري ظاهر 

:  العضد يف شرح املختصروقال. بالنسبة إىل اآليسة فهو ظاهر بالنسبة ملا عداها
 . وهذان قد أنكرا واملختار اجلواز

لنا أن البيع مظنة احلاجة إىل التعاوض، وقد اعترب وإن انتفى الظن يف بعض 
 إىل ،الصور بل شك فيها أو ظن عدم احلاجة فإن بيع الشيء مع عدم ظن احلاجة

رب وإن ظن  وكذلك السفر مظنة للمشقة وقد اعت،عوضه ال يوجب بطالنه إمجاعا
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 كما يف امللك املترفه الذي يسار به على احملفة يف اليوم نصف فرسخ ال ،عدم املشقة
 .هـ .ا. يصيبه نصب وال ظمأ وال خممصة

 حصول املقصود ونفيه متساويان يف )أعين البيع والسفر(ففي هذين األمرين 
املظنة بعض األوقات ونفي احلصول أرجح يف البعض اآلخر، ومع ذلك فقد اعتربت 

فعلم من ذلك أنه ال عربة باحلصول يف كل جزئي، وإمنا اعترب احلصول يف جنس 
 : وفيه نظر من وجهني. الوصف، كذا يؤخذ من حواشي السعد

أنه لو كان املراد احلصول يف جنس الوصف دون كل جزئي للزم ) األول(
 . القائل باعتبار هذين النوعني أن يقول باعتبار النوع اخلامس اآليت

أن الكالم يف حصول املقصود واحلاجة إىل العوض يف املثال األول ) الثاين(
واملشقة يف املثال الثاين ليسا مبقصودين وإمنا املقصود يف األول امللك، ويف الثاين 

 . التخفيف كما سبق
 النوع اخلامس بأن يفوميكن أن جياب عن األول بالفرق بني ما هنا وما يأيت 

 وأما احلكمة ،آحاد صور اجلنس هو حكمة املظنة وهي املشقةالفائت هنا يف بعض 
مبعىن املقصود وهي التخفيف فليست بفائتة خبالفه يف النوع اخلامس فإن الفائت 
هناك هو املقصود، ومن ذلك تعلم اجلواب عن اعتراض احلنفية على عدم اعتبار 

 بأن ما ذكر هنا نظري اجلمهور للنوع اخلامس اآليت مبسألة امللك املرفه، وعن الثاين
 . وليس من قبيل ما حنن فيه فتأمل فإن للنظر يف ذلك جماالً واهللا أعلم

األصح جواز التعليل وعلله : وصاحب مجع اجلوامع حكى قولني فيهما، وقال
انظرا حلصوهلما يف اجلملة كما أنه علل القول املرجوح وهو القول : شارحه بقوله

) وأما. (الثالث مشكوك احلصول والرابع مرجوحهبعدم جواز التعليل ما بأن 
قي مبغربية مع القطع راخلامس وهو ما إذا انتفى حصوله قطعا فكاملقصود من نكاح ش

فاجلمهور على أنه ال يعترب إذ ال عربة مبظنة املقصود مع القطع . عادة بعدم التالقي
 من تزوج :ظنة فإم قالوابانتفائه، واحلنفية على اعتبار نظرا لظاهر العلة ووجود امل

مع أن املقصود من التزوج وهو . تت بولد فإنه يلحقهأباملشرق امرأة باملغرب ف
حصول النطفة يف الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا يف هذه الصورة 
للقطع عادة بعدم تالقي الزوجني لكنهم اعتربوه فيها لوجود مظنته وهي التزويج، 
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 . قفأثبتوا اللحو
سواء يف االعتبار وعدمه يف هذا القسم ما إذا : قال ابن السبكي ما خالصته

كان احلكم ال تعبد فيه كاملثال السابق أو ما فيه تعبد كوجوب استرباء اجلارية 
املشتراة من رجل، وهو معرفة براءة رمحها منه املسبوقة باجلهل ا فائت قطعا يف 

طعا، وقد اعتربه احلنفية فيها تقديرا حىت يثبت فيها هذه الصورة؛ النتفاء اجلهل فيها ق
االسترباء، وغريهم مل يعتربوه، وقال باالسترباء تعبدا كما يف املشتراة من امرأة 

 . فاحلكم يف هذه الصورة ال خالف فيه وإمنا اخلالف يف كونه تعبديا أو ال
 . ا الطريق ال شك فيههذا ويف التحرير أن بناء املثال الثاين عند احلنفية على هذ

املثال األول فال بل لتعذر القطع بعدم املالقاة بينهما فإن ثبوا جائز ) أما(
هـ باملعىن وفيه نظر فإن القطع .ا. ينجلواز أن يكون صاحب كرامة أو صاحب ِج

العادي بعدم التالقي يف كثري من األحوال مما ال شك فيه وجمرد جتويز أن يكون ذا 
 فالظاهر ما نسبه بعض شراح البديع إىل احلنفية من ابتناء ،جين ال يدفعهكرامة أو 

 . املثالني على هذا الطريق
 تنبيه 

قد اعترض صاحب مسلم الثبوت على اجلمهور لعدم اعتبارهم املظنة مع انتفاء 
 ،نة يف النوع اخلامس بأن ذلك منقوض بسفر امللك املرفه إذا قطع بعدم املشقةؤامل

وخالصة الفرق بني ما ذكره وما هنا أن . جلواب عن ذلك فيما سبقوقد علمت ا
الفائت هنا هو نفس املقصود خبالفه يف مسألة امللك فإن الفائت حكمة املظنة وهي 

احلكمة مبعىن املقصود وهي التخفيف فحاصله قطعا واهللا أعلم ) أما. (املشقة
 . بالصواب وإليه املرج واملآب
 سب باعتبار اعتبار الشارع إياه وعدم اعتبارهالتقسيم الرابع للمنا

اعلم أن التقسيم من أهم مباحث املناسبة، واملقصود منه بيان ما هو مقبول من 
األوصاف املناسبة إمجاعا وما هو مردود إمجاعا، وما هو خمتلف فيه إذ ليس كل 
وصف مناسب يصح أن يكون علة بل ال بد أن يكون معتربا لدى الشارع كما 

تضح وقد اضطرب يف حكاية هذا التقسيم األصوليون ال فرق بني شافعية وحنفية، ي
وغريهم فكل واحد حيكيه بطريقة خيالف غريه فيها، وحنن إن شاء اهللا ال نألوا جهدا 



 ٣١٥ نرباس العقول

يف ضبطه مع اإلشارة إىل التوفيق بني ما ذكروه بقدر االستطاعة فنبد أوالً ببيان 
العقلية مث نذكر ما يف الكتب املشهورة ونعرضه على التقسيم يف ذاته مبقتضى القسمة 

 : هذا التقسيم فنقول
املناسب إما أن يكون معتربا من الشارع أو ال وإذا كان معتربا فإما أن يكون 
اعتباره بنص أو إمجاع، أو يكون بإيراد األحكام على وفقه واملراد من اعتباره بالنص 

مجاع على أنه علة، واملراد بإيراد األحكام أو اإلمجاع أن ينص الشارع أو حيصل اإل
 . على وفقه ثبوت احلكم معه يف احملل إما إمجاعا أو عند املعلل

مث ال خيلوا إما أن يكون اعتبار الشارع له باعتبار عينه يف عني احلكم أو يف 
جنسه أو جنسه يف جنس احلكم أو عينه، ولو مانعة خلو فتجوز اجتماع األربعة أو 

نها أو اثنني فاجتماعها صورة واحدة واجتماع ثالثة منها أربع صور ثالثة م
واجتماع اثنني منها ست صور وانفرادها أربع صور فاجملموع مخس عشرة صورة، 
فإذا ضربت يف صوريت االعتبار بالنص أو اإلمجاع وترتيب احلكم على وفقه حصل 

س يف الوصف واحلكم يكون ثالثون صورة ملا إذا كان معتربا وإذا نظرنا إىل أن اجلن
قريبا وبعيدا ومتوسطًا كثرت الصور واستقصاؤها قد يكون متعذرا فيجب االقتصار 

 . على أقل ممكن وهو ما سبق
ما أن يلغيه الشارع بأن يترتب احلكم على عكسه أو ال إوإن كان غري معترب ف

 . يعلم اعتباره وال إلغاؤه فاجملموع اثنان وثالثون صورة
ل التقسيم حبسب القسمة العقلية وسنذكر ما يف أشهر كتب هذا حاص

 : األصول، ونبدأ مبا قاله ابن احلاجب
:  مع زيادة توضيح من العضد، والسعد املناسب أربعة أقسام-رمحه اهللا-قال 

 .  ومرسل، وذلك ألنه إما معترب شرعا أو ال- وغريب-ومالئم-مؤثر 
ي اعتبار عينه يف عني احلكم بنص أو إمجاع  اعتباره أتاملعترب فإما أن يثب) أما(

أو ال بل بترتيب احلكم على وفقه وهو ثبوت احلكم معه يف احملل فإن ثبت بنص أو 
إمجاع اعتبار عينه يف عني احلكم فهو املؤثر كالصغر لوالية املال، فإن عليته ثابتة 

 . باإلمجاع
 ثبت بترتيب احلكم وإن مل يثبت اعتبار عينه يف عني احلكم بنص أو إمجاع بل
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على وفقه فال خيلو إما أن يثبت بنص أو إمجاع اعتبار عينه يف جنس احلكم أو جنسه 
يف جنس احلكم أو عينه أو ال، فإن ثبت فهو املالئم وإن مل يثبت فهو الغريب، وإن 

 . مل يعترب ال بنص وال إمجاع وال بترتيب احلكم على وفقه فهو املرسل
اؤه وإىل ما مل يعلم إلغاؤه، والثاين ينقسم إىل مالئم قد وينقسم إىل ما علم إلغ

علم اعتبار عينه يف جنس احلكم، أو جنسه يف جنس احلكم أو جنسه يف جنس 
احلكم أو جنسه يف عني احلكم، أي بنص أو إمجاع وإن مل يصرح بذلك العضد وال 
و السعد، ولكن يؤخذ ذلك من التحرير وشرحه وإىل ما مل يعلم منه ذلك وه

الغريب، فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقًا وإن كان مالئما فقد صرح 
اإلمام والغزايل بقوله وقد ذكروا أنه مروي عن الشافعي ومالك واملختار أنه مردود، 

أن تكون املصلحة ضرورية ال حاجة قطعية : وقد شرط الغزايل يف قبوله ثالثة شروط
  .هـ.ا.  كلية ال جزئية،ال ظنية

وخالصته أن املؤثر ما اعترب عينه يف عني احلكم بنص أو إمجاع على أنه علة، 
واملالئم ما اعترب عينه يف عني احلكم بترتيب احلكم على وفقه، ومع ذلك اعترب عينه 
يف جنس احلكم أو جنسه يف جنسه أو عينه بنص أو إمجاع فاملالئم ثالثة أقسام، 

حلكم بالترتيب فقط أي من غري أن يعترب يف اجلنس والغريب ما اعترب عينه يف عني ا
واملرسل هو الذي مل يعترب عينه يف عني احلكم ال بالنص . إىل آخر ما سبق يف املالئم
 وينقسم إىل مالئم وغريب فاملالئم هو الذي مل يعترب عينه ،أو اإلمجاع وال بالترتيب

عترب عينه يف جنس احلكم يف عني احلكم ال بالنص أو اإلمجاع وال بالترتيب ولكن ا
 فأقسام املالئم ثالثة والغريب هو الذي مل ،أو جنسه يف جنسه أو عينه بنص أو إمجاع

 واملالئم ،معلوم اإللغاء والغريب ومها مردودان: يعترب أصالً فأقسام املرسل مخسة
 . وحتته ثالثة وفيه اخلالف

 املرسل، والفرق  مالئم املناسب، ومالئم:فعند ابن احلاجب املالئم نوعان
بينهما أن األول قد اعترب عينه يف عني احلكم بالترتيب، والثاين مل يعترب ذلك والغريب 

 . غريب املناسب وغريب املرسل والفرق بينهما كالفرق بني املالئمني: أيضا نوعان
 : ولنشرع يف األمثلة

 . املؤثر فقد تقدم مثاله) أما(
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وهو تأثري عني احلكم يف جنسه، : مثال األول منهاأقسام املالئم الثالثة ف) وأما(
يثبت لألب والية النكاح على الصغرية كما يثبت عليها والية املال جبامع : ما يقال

الصغر، فالوصف الصغر وهو أمر واحد واحلكم الوالية وهو جنس جيمع والية 
 الوالية النكاح ووالية املال، ومها نوعان من التصرف، وعني الصغر معترب يف جنس

باإلمجاع ألن اإلمجاع على اعتباره يف والية املال إمجاع على اعتباره يف جنس الوالية 
 فإنه إمنا يثبت مبجرد ترتب احلكم على وفقه ،خبالف اعتباره يف عني والية النكاح

حيث تثبت الوالية معه يف اجلملة وإن وقع االختالف يف أنه للصغر أو للبكارة أو 
 . هلما مجيعا

اجلمع : وهو اعتبار جنس الوصف يف عني احلكم، أن يقال) ومثال الثاين(
جائز يف احلضر مع املطر قياسا على السفر جبامع احلرج، فاحلكم رخصة اجلمع وهو 
واحد والوصف احلرج، وهو جنس جيمع احلاصل بالسفر وهو خوف الضالل 

د اعترب جنس احلرج يف واالنقطاع، وباملطر وهو التأذي به ومها نوعان خمتلفان، وق
 . عني رخصة اجلمع بالنص واإلمجاع على اعتبار حرج السفر، ولو يف احلج

اعتبار عني احلرج فليس مبجرد ترتيب احلكم على وفقه إذ ال نص وال ) وأما(
 . إمجاع على علية نفس حرج السفر

جيب : وهو اعتبار جنس الوصف يف جنس احلكم، أن يقال) ومثال الثالث(
اص يف القتل باملثقل قياسا على القتل باحملدد جبامع كوما جناية عمد عدوان القص

فاحلكم مطلق القصاص، وهو جنس جيمع القصاص يف النفس والقصاص يف 
األطراف، وغريمها من القوى، والوصف جناية العمد والعدوان وأنه جنس جيمع 

 اجلناية يف جنس القصاص وقد اعترب جنس. اجلناية يف النفس ويف األطراف ويف املال
 . بالنص واإلمجاع

اعتبار عني القتل العمد العدوان يف عني القصاص يف النفس فبالترتيب ) وأما(
ال بالنص أو اإلمجاع ووجهه أنه ال نص وال إمجاع على أن العلة ذلك وحده أو مع 

 . قيد كونه باحملدد
وهو من يطلق امرأته املناسب الغريب أن يقال يف البات يف املرض، ) ومثال(

يعارض بنقيض مقصوده فيحكم بإرثها قياسا : طالقًا بائنا يف مرض موته بأالَّ ترثه
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على القاتل حيث عورض لنقيض مقصوده وهو أن يرث، فحكم بعدم إرثه واجلامع 
 . بينهما كوما فعالً حمرما لغرض فاسد

ربوا هذا املثال هذا ما جرى عليه العضد خالفًا لشراح املختصر فإم اعت
 العضد بأنه ثبت اعتبار عينه يف عني احلكم بالترتيب :للغريب املرسل ووجهه أي

على وفقه يف اجلملة ولكن مل يعلم بنص أو إمجاع اعتبار عني الوصف يف جنس 
وهذا املثال حتقيقي، وذكر ابن احلاجب مثاالً . احلكم أو جنسه يف جنسه أو عينه

 إليها يف حديث ىولكنه تقديري ألن علة السكر مومآخر وهو السكر مع احلرمة 
 .  رواه أبو داود والترمذي، وحسنه فهو من املؤثر))كل مسكر حرام((

ما علم إلغاؤه إجياب صيام شهرين متتابعني ابتداء قبل العجز عن ) ومثال(
ه اإلعتاق يف كفارة الظهار ابتداء بالنسبة إىل من يسهل عليه اإلعتاق دون الصيام، فإن

مناسب حتصيالً ملقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فيجوز كذا يف 
 . العضد

وإمنا خص كفارة الظهار بالذكر مع أن كفارة الصوم كذلك ألن : قال السعد
 ألن الصوم قبل العجز عن اإلعتاق ليس مبشروع يف ؛ثبوت اإللغاء يف الظهار أظهر

 واإلمجاع خبالف كفارة الصوم فإا على حقه أصالً لكوا مترتبة بالنص القاطع
التخيري عند مالك، وباجلملة فإجياب الصوم ابتداء على التعيني مناسب لكن مل يثبت 
اعتباره بنص وال بإمجاع، وال ترتيب احلكم على وفقه فهو مرسل ومع ذلك فقد 

 ،ـه.ا. علم أن الشارع مل يعتربه أصالً ومل يوجب الصوم على التعيني يف حق أحد
ويف كتب األصول أن العلماء أنكروا على حيىي بن حيىي تلميذ اإلمام مالك إفتاءه 
بعض ملوك املغاربة بوجوب صيام شهرين متتابعني وكان قد جامع يف ار رمضان 

 . وهو يقدر على اإلعتاق معلالً ذلكم باملشقة الزاجرة له عن العودة
)م عندهم على التخيري فال وجه  إمنا أفتاه بذلك ألن كفارة الصيا:)فإن قلت
 . لإلنكار
)حمط اإلنكار إفتاؤه بتعيني الصيام مع أنه غري متعني باإلمجاع:)قلت  . 

وهذا خبالف إفتاء بعض علماء احلنفية عيسى بن : قال يف التحرير وشرحه
ماهان وايل خراسان يف كفارة ميني بالصوم معلالً تعني الصوم عليه بفقره ألن ما عليه 
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 نقل عن بعض املالكية وهو ابن عرفة أن تعليل مث. لتبعات فوقه ماله من األموالمن ا
احلنفي هذا ثاين تعليل حيىي بن حيىي وباعتباره ال يكون من معلوم اإللغاء فليكن 

ومثال مالئم املرسل أن يتترس الكفار . املعول عليه واألول عالوة فال يضر بطالنه
لم أم إن مل يرموهم استأصلوا املسلمني املتترس الصائلون بأسارى املسلمني إذا ع

 الغزايل فإن املصلحة فيه كلية دم، وغريهم، وإن رموا اندفعوا قطعا وهذا مقبول عن
ضرورية قطعية خبالف أهل قلعة تترسوا باملسلمني فإن فتحها ليس ضروريا ورمي 

ة، وكذا إذا خيف بعض املسلمني من السفينة لنجاة بعض فإن املصلحة ضرورية جزئي
ومل يذكروا مثاالً لغريب املرسل . االستئصال تومهًا ال يقينا فاملصلحة ليست قطعية

إال على رأي بعض شراح املختصر من اعتبارهم مثال الباب يف املرض من قبيل غريبه 
 . واهللا أعلم

وابن السبكي يف مجع اجلوامع ذكر هذا التقسيم كابن احلاجب إال أنه خالفه 
 : مرينيف أ

 . أنه مل يذكر غريب املناسب) أحدمها(
أنه أخرج امللغي من املرسل وقصر املرسل على ما مل يعترب ومل يدل ) والثاين(

الدليل على إلغائه، ومل يقسمه إىل مالئم وغريه واعترب اخلالف جاريا فيه على 
. غياإلطالق مع أن ابن احلاجب حكى االتفاق على أن غريب املرسل مردود كاملل

ويؤخذ من شرح احمللي عليه أن اعتبار العني يف العني بترتيب احلكم على وفقه إمنا 
يعد اعتبارا للشارع إذا اعترب عني الوصف يف جنس احلكم أو جنسه يف جنسه أو 

مث يرد عليه . عينه بنص أو إمجاع، وهو خالف تقسيم ابن احلاجب والعضد السابق
 يف العني بالترتيب فقط وقد جعلوه مما اعتربه أن غريب املناسب فيه اعتبار العني

إال أن يكون صاحب مجع اجلوامع بىن كالمه يف املالئم على اعتبار ) اللهم(الشارع 
 كما أن هاجلنس ولو بعيدا فيكون القسم املسمى بغريب املناسب داخالً يف مالئم

سب غريب ألبتة  أيضا، وعلى ذلك ال يكون يف املناهغريب املرسل داخالً يف مالئم
. إذ ما من وصف يفرض إال واعترب جنسه البعيد يف جنس احلكم بالنص أو اإلمجاع

  .ولذلك قصر احمللي اعتبار العني يف العني بالترتيب على ما ذكره
ابن احلاجب فكالمه مبين على اعتبار اجلنس القريب يف املالئم، وبذلك ) وأما(
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لفة إال حكاية االتفاق على رد غريب املرسل خيرج عنه الغريب فلم يبق بينهما خما
 : وقد اعترض على هذا النوع من التقسيم بعدة اعتراضات. واالختالف فيه كمالئمه

أن املناسب مأخوذ من املناسبة باملعىن األخص ألا املعتربة طريقًا ) أحدها(
للعلية وهي مالئمة الوصف للحكم حبيث يترتب على ربط احلكم به حصول 

 أو دفع مفسدة من غري نص أو إمجاع على علية ذلك الوصف وهذا التقسيم مصلحة
 . يشمل ما لو كان الوصف املناسب منصوصا على عليته

 سواء كان منصوصا :بأن هذا التقسيم للمناسب باملعىن األعم أي) وأجيب(
ه على أنه علة أم ال، وال ينايف اعتبار الشارع له بالنص واإلمجاع أن تكون مناسبت

طريقًا دالة على العلية ألن اعتبار النص واإلمجاع جيعله مؤثرا واجبا العلم به على 
 . اخلالف بني الشافعية واحلنفية يف اإلخالة

إن مجهور : قال السعد يف التلويح املذكور يف كالم فخر اإلسالم ومن تبعه
 معىن يعقل العلماء على أن الوصف ال يصري علة مبجرد االطراد بل ال بد لذلك من

زلة الشاهد ال بد من اعتبار صالحية ـبأن يكون صاحلًا للحكم مث يكون معدالً مبن
للشهادة بالعقل والبلوغ، واحلرية، واإلسالم، مث اعتبار عدالته باالجتناب عن 
 هحمظورات الدين، فكذا ال بد جبعل الوصف علة من صالحيته للحكم بوجود املالئم

 فالتعليل ال يقبل ما مل يقم الدليل على كون الوصف ومن عدالته بوجود التأثري
ة ال جيب العمل به إال بعد كونه مؤثرا وخميالً، أي موقعا خيال ممالئما وبعد املالء

مة شرط جلواز العمل ء فاملال-رمحه اهللا-الصحة يف القلب عند أصحاب الشافعي 
 . بالعلل والتأثري، واإلخالة شرط لوجوب العمل دون اجلواز

حىت لو عمل ا قبل ظهور التأثري نفذ ومل ينفسخ واستشكل الكمال بن اهلمام 
 : يف حتريره األمثلة اليت ذكروها للمالئم فقال ما خالصته مع زيادة من شرحه

املثال األول وهو الصغر الذي اعترب يف جنس الوالية باإلمجاع فال ينطبق ) أما(
يه عني الوصف يف عني احلكم بالترتيب، بل جعل عليه تعريف املالئم؛ ألنه مل يعترب ف

. ابتداء عني الوصف يف جنس احلكم فقط األصل منه فهو من قبيل املؤثر ال املالئم
 . هـ ملخصا.ا

تثبت والية النكاح على الصغرية كما : وتوضيحه أن ظاهر قوهلم يف التمثيل
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والية املال مقيس عليه ن الصغرية بالنسبة لإ. ثبتت عليها والية املال جبامع الصغر
والصغرية بالنسبة لوالية النكاح هي املقيس والعلة هي الصغر، وقد اعتربها الشارع 
يف جنس الوالية باإلمجاع إلمجاعهم عليها بالنسبة إىل األصل فإم أمجعوا على علة 

وحينئذ تكون العلة يف األصل املقيس عليه جممعا . الوالية يف مال الصغرية هي الصغر
 . عليها وهذا هو املناسب املؤثر

 : املالئم فال يتحقق إال بثالثة حمالت) أما(
 . ما نص أو أمجع على علة الوصف للسري فيه) األول(
 . ما وقع فيه إيراد احلكم على وفقه من غري نص أو إمجاع) الثاين(
) وهو للحنفية(صواب املثال : املقيس ولذلك قال الكمال بن اهلمام) الثالث(

 فإن هذا الوصف اعترب عينه يف ،قياس الثيب الصغرية على البكر الصغرية جبامع الصغر
 فإن الوالية ثبتت معه يف احملل واعترب عني هذا ،عني احلكم بالترتيب يف البكر الصغرية

الوصف يف جنس احلكم باعتباره يف والية املال باإلمجاع، فإن اإلمجاع على النوع 
 . إمجاع على اجلنس

أن هذا اإلشكال إمنا يرد إذا كان تصوير املثال كما سبق تقريره ) جلوابوا(
وتوضيحه أن الشارع أثبت . وليس كذلك بل حمط التمثيل الصغر لوالية النكاح

بالنص أن البكر الصغرية ثابت عليها والية النكاح من غري أن ينص على علة هذا 
ص وال إمجاع على عليته له  فالصغر ثبت معه حكم والية النكاح من غري ن،احلكم

 إن تعليل والية :وحينئذ يقال. لكن حصل اإلمجاع على اعتباره يف والية املال
النكاح على البكر الصغرية بالصغر تعليل بوصف مالئم ألن احلكم ثبت معه يف احملل 
ومع ذلك قد اعترب عني هذا الوصف يف جنس هذا احلكم باإلمجاع لإلمجاع على 

ية املال، فليس حمط التمثيل تعليل والية املال بالصغر ألنه من قبيل اعتباره يف وال
 وقد تنبه هلذه ،املؤثر بل هو تعليل والية النكاح املنصوص عليها بالنسبة للبكر بالصغر

مثال األول تعليل والية النكاح بالصغر حيث ثبتت : الدقائق احملقق احمللي فإنه قال
ا وقد اعترب يف جنس الوالية حيث اعترب مكارة أوهلمعه وإن اختلف يف أا له أو للب

 .هـ .ا. يف والية املال باإلمجاع
وقد استشكل الكمال باقي األمثلة مبثل هذا، وما ذكرناه يف هذا املثال 
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 وإن كان فيها إشكاالت من جهة أخرى فإن ،توضيحا وجوابا يغين عن ذكر الباقي
هذا ما يتعلق بطريقة ابن .  أعلم بالصواب إىل دفعها واهللادجمموع الكالم السابق يرش

 .احلاجب وابن السبكي يف مجع اجلوامع يف هذا التقسيم
أن : ولآلمدي طريقة أخرى فيه وخالصتها كما يف السعد على العضد

املناسب إن كان معتربا بنص أو إمجاع فهو املؤثر، وإال فإن كان معتربا بترتيب 
نه إما أن يعترب خصوص الوصف أو عمومه، أو احلكم على وفقه فتسعة أقسام أل

خصوصه وعمومه معا يف عني احلكم، أو يف جنسه، أو يف عينه وجنسه مجيعا، وإن 
اؤه أوالً فهذه مجلة األقسام؛ إال أن الواقع يف الشرع غمل يكن معترب فإما أن يظهر إل

 : منها ال يزيد على مخسة
 وعمومه يف عمومه يف حمل ما اعترب خصوص الوصف يف خصوصه) األول(

 مثاله قياس القتل باملثقل على القتل باحملدد جبامع القتل ،آخر ويسمى هذا املالئم
العمد العدوان، وقد ظهر تأثري عينه يف عني احلكم وهو وجوب القتل باحملدد وتأثري 
جنسه وهو اجلناية على احملل املعصوم بالقود يف جنس القتل من حيث القصاص يف 

 . ياأليد
ما اعترب اخلصوص يف اخلصوص فقط لكن ال بنص وال إمجاع، ) الثاين(

ويسمى باملناسب الغريب كاعتبار اإلسكار يف حترمي اخلمر على تقدير عدم النص، 
 . ومل يظهر اعتبار عينه يف جنس احلكم وال جنسه يف عينه وال جنسه يف جنسه

وهذا أيضا من جنس ما اعترب جنسه يف جنسه وال نص وال إمجاع ) الثالث(
 إال أنه دون ذلك كاعتبار جنس املشقة املشتركة بني احلائض ،املناسب الغريب

 . واملسافر يف جنس التخفيف املتناول إلسقاط الصالة وإسقاط الركعتني فقط
ما مل يثبت اعتباره وال إلغاؤه ويسمى املناسب املرسل كما يف تترس ) الرابع(

 . الكفار باملسلمني
املناسب الذي ثبت إلغاؤه كما يف إجياب صوم شهرين متتابعني ) اخلامس(

هذه طريقة اآلمدي يف هذا التقسيم .  ملخصا،هـ.ا. على امللك يف كفارة الصوم
 . وسيأيت ما يتعلق ا

واإلمام الرازي له طريقة أخرى تقرب من طريقة اآلمدي وعبارته يف احملصول 
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ارع اعتربه أو يعلم أنه إلغاء أو ال يعلم واحد  إما أن يعلم أن الش،الوصف املناسب
 . منهما

 ألنه إما أن يكون نوعه معتربا يف ،القسم األول فهو على أقسام أربعة) أما(
نوع ذلك احلكم أو يف جنسه أو يكون جنسه معتربا يف نوع ذلك احلكم أو يف 

 . جنسه
حقيقة السكر اقتضت حقيقة نه إذا ثبت أن إ: فيقالتأثري النوع يف النوع ) أما(

التحرمي احمللني، واختالف احمللني ال يقتضي ظاهرا اختالف احلالني، ومثال تأثري النوع 
يف اجلنس األخوة من األب واألم تقتضي التقدم يف املرياث فيقاس عليه التقدم يف 
ت النكاح، واألخوة من األب واألم نوع واحد يف املوضعني إال أن والية النكاح ليس

مثل والية اإلرث لكن بينهما جمانسة يف احلقيقة، وال شك أن هذا القسم دون القسم 
األول يف الظهور ألن املفارقة بني املثلني حبسب اختالف احمللني أقل من املفارقة بني 

 . نوعني خمتلفني
ومثال تأثري اجلنس يف النوع إسقاط قضاء الصالة عن احلائض تعليالً باملشقة 

أثري جنس املشقة يف إسقاط الصالة، وذلك مثل تأثري املشقة يف السفر يف فإنه ظهر ت
ومثال تأثري اجلنس يف اجلنس تعليل األحكام . إسقاط قضاء الركعتني الساقطتني

 أقام الشرب مقام -رضي اهللا عنه-باحلكم اليت ال يشهد هلا أصول معينة مثل أن عليا 
 . لى إقامة اخللوة باملرأة مقام وطئها يف احلرمةالقذف إقامة ملظنة الشيء مقامه قياسا ع

مث اعلم أن للجنسية مراتب فأعم أوصاف األحكام كوا حكما ينقسم احلكم 
إىل حترمي وإجياب وندب وكراهة والواجب ينقسم إىل عبادة وغريها، والعبادة تنقسم 

رض أخص ريه يف الفثُإىل صالة وغريها والصالة تنقسم إىل فرض ونفل فما ظهر تأ
. مما ظهر تأثريه يف الصالة، وما ظهر تأثريه يف الصالة أخص مما ظهر تأثريه يف العبادة

فكذا يف جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفًا تناطُ به األحكام حىت تدخل فيه 
األوصاف املناسبة وغريها وأخص منه املناسب الضروري، وأخص منه ما هو كذلك 

ألوصاف إمنا يلتفت إليها إذا ظن التفات الشرع إليها وباجلملة فا. يف حفظ النفوس
فكل ما كان التفات الشرع إليه أكثر كان ظن كونه معتربا أقوى، وكل ما كان 
الوصف واحلكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتربا يف حق ذلك احلكم آكد 
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 . فيكون ال حمالة مقدما على ما يكون أعم منه
 . ع ألغاه فهو غري معترب أصالًواملناسب الذي علم أن الشر

املناسب الذي ال يعلم أن الشرع ألغاه أو اعتربه فذلك الذي يكون ) وأما(
 . وصفًا أخص من كونه وصفًا مصلحيا وهذا القسم هو املسمى باملصاحل املرسلة

واعلم أن كل واحد من هذه األقسام مع كثرة مراتب العموم : مث قال
 ، من األقسام اخلمسة املذكورة يف التقسيم األولواخلصوص قد يقع كل واحد

وحيصل هناك أقسام كثرية جدا ويقع فيما بينها املعارضات والترجيحات، وال ميكن 
 مث قال الوصف باعتبار ،ضبط القول فيها لكثرا واهللا سبحانه وتعاىل العامل حبقائقها

 : املالئمة وشهادة األصل على أربعة أقسام
 شهد له أصل عني وهو الذي أثر نوعه يف نوع احلكم وأثر مالئم) أحدها(

 . جنسه يف جنسه، فهذا متفق على قبوله بني القائسني كقياس املثقل على اجلارح
مناسب ال يالئم وال يشهد له أصل، فهذا مردود باإلمجاع ومثاله ) وثانيها(

 . رد فيه نص قصده لو قدرنا أنه مل يضحرمان القاتل عن املرياث معارضة له بنقي
مناسب مالئم ال يشهد له أصل معني باالعتبار وهو الذي اعترب ) وثالثها(

جنسه يف جنسه، ومل يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه يف نوعه، وهذا هو املصاحل 
 . املرسلة

مناسب شهد له أصل معني ولكنه غري مالئم أي شهد نوعه لنوعه ) ورابعها(
ىن اإلسكار، فإنه يناسب حترمي تناول املسكر صيانة لكن مل يشهد جنسه جلنسه كمع

للعقل، وقد شهد هلذا املعىن اخلمر باالعتبار لكن مل يشهد له سائر األصول، وهذا 
 . هو املسمى باملناسب الغريب
املؤثر هو أن يكون الوصف مؤثرا يف جنس احلكم يف : مث قال يف آخر الباب

ون علة من الوصف الذي ال يؤثر يف األصول دون وصف آخر فيكون أوىل بأن يك
جنس ذلك احلكم وال يف عينه، وذلك كالبلوغ الذي يؤثر يف رفع احلجر عن املال 
فيؤثر يف رفع احلجر عن البكارة دون الثيوبة؛ ألا ال تؤثر يف جنس هذه احلكم وهو 

   .هـ.ا. إخل.. رفع احلجر
بارات شراح املنهاج ال هذه هي عبارة اإلمام يف احملصول باحلرف وملا كانت ع
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خترج عنها غالبا رأينا أن نتعرض لشرح الغامض منها ولتوضيح األقسام واألمثلة اليت 
 إما أن يكون نوعه -رمحه اهللا- فقوله ،ذكرها فإنه يعترب توضيحا لشراح املنهاج

يعرب بعض األصوليني عن اعتبار خصوص الوصف يف خصوص احلكم . إخل.. معتربا
لنوع يف النوع، وبعضهم يعرب عنه باعتبار العني يف العني، والتعبري األول أوىل باعتبار ا

 اعتبار عني السكر يف :ألن الثاين يوهم اعتبار الوصف مضافًا إىل احملل فإذا قيل مثالً
 . ص سكر اخلمرواحلرمة توهم أن يكون املراد خص

على وفق الوصف مث املراد باالعتبار على ما يف شراح املنهاج إيراد احلكم 
هذا .. إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت إخل) وقوله(وسيأيت لذلك مزيد توضيح، 

املثال تقديري كما علمت مما سبق يف عبارة ابن احلاجب، فإن علية اإلسكار للحرمة 
نعم مل حيصل اإلمجاع على .  وقد سبق))كل مسكر حرام((مومى إليها يف حديث 

سف يقوالن بتحرمي اخلمر لعينها، واملثال التحقيقي تعليل ذلك فإن أبا حنيفة، وأبا يو
حرمة بيع كل من األشياء املنصوص عليها جبنسه مع التفاضل بالطعم فإن الطعم نوع 

 . واحد، وكذلك احلرمة
)ا بل هو :)فإن قلتأي مناسبة بني الطعم واحلرمة، فهذا الوصف ليس مناسب 

 . إما شبهي أو طردي
)نه غري مناسب ألن كون هذه األشياء من املطعومات  ال نسلم أ:)قلت

يقتضي أن تكون من ضروريات املعيشة لبقاء النوع اإلنساين، وكوا كذلك يستتبع 
عدم التضييق على األفراد يف اقتنائها وال شك أن التبادل مع التفاضل فيه تضييق على 

 . الناس فحرم ذلك
)يع مع التفاضل حىت مع اختالف  إن هذه العلة تقتضي حترمي الب:)فإن قلت

 . اجلنس مع أنه ليس حبرام
)ألن ؛ إن التفاضل مع اختالف اجلنس عند التحقيق ليس بتفاضل:)قلت 

 . الزيادة يف املقدار يقابلها النقص يف اجلنس والعكس
)قد يكون النقص يف اجلنس واملقدار يف جانب واحد:)فإن قلت  . 
)منه موكول إىل الطبائع هذا نادر، ومع ذلك فامل:)قلت نع . 
هو الذي عرب عنه شراح املنهاج بامتزاج .. إخل. األخوة ألب وأم) وقوله(
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 . النسبني
 ويف الصالة : زاد شراح املنهاج،فيقاس عليه التقدمي يف والية النكاح) وقوله(

 عليه وحتمل الدية، مث إن هذه العبارة ومثلها عبارات شراح املنهاج تقتضي أن التقدمي
يف والية النكاح مقيس، والتقدمي يف اإلرث مقيس عليه، مع أن التقدمي هو احلكم 
وامتزاج النسبني هو الوصف واملقيس عليه األخ الشقيق يف حالة املرياث، واملقيس 

 . نفس األخ الشقيق يف حالة والية النكاح أو الصالة أو حتمل الدية
 قياس حترمي :صوليني كقوهلمأن مثل هذا التعبري قد كثر من األ) واجلواب(

 والسر يف ارتكابه وضوح املراد ،الضرب على حترمي التأفيف، وال خيلو من التساهل
 . أو أم أرادوا بالقياس مطلق األخذ واهللا أعلم

ووجه كون التقدمي جنسا حتته أنواع وليس بنوع أن التقدمي يف اإلرث عبارة 
 ألب وهكذا، والتقدمي يف الصالة عن احلكم بكون األخ الشقيق يرث دون األخ

وال شك أن . عبارة عن احلكم بأن يصلي على أخيه امليت دون األخ ألب وهكذا
مث إن هذا املثال بناء على أن . هذه حقائق خمتلفة جيمعها جنس واحد وهو التقدمي

  ألن امتزاج النسبني جممع على أنه علة؛املراد باالعتبار هو االعتبار بالترتيب تقديري
يف التقدمي يف املرياث كما سبق يف مسلك اإلمجاع ولذلك اعترب اآلمدي هذه الصورة 

 . غري واقعة يف الشرع
الوصف هو املشقة، وهو جنس ..  ومثال تأثري اجلنس يف النوع إخل:)وقوله(

حتته املشقة احلاصلة يف السفر من االنقطاع عن الرفقة وخوف الضالل، وغري ذلك، 
ن تكرار الصالة واحلكم هو إسقاط القضاء وهو نوع واحد وإن واملشقة احلاصلة م

كان الساقط قضاؤه عن املسافر ركعتني، والساقط قضاؤه عن احلائض مجيع الصالة، 
 . وذلك ال يقتضي اختالف احلكم

هذا وقد علمت أن اآلمدي اعترب هذا املثال من اعتبار اجلنس يف اجلنس وجعل 
 .  هذه الصورة غري واقعة يف الشرع كاليت قبلهااحلكم هو التخفيف؛ ولذلك اعترب

)ا يصلح :)فإن قلتإن املشقة غري منضبطة كما سبق فليست وصفًا مناسب 
 . التعليل به
)التعليل يف احلقيقة يف املسافر بالسفر ويف احلائض باحليض وهذان :)قلت 
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 . هو املشقةالوصفان إمنا كانا مناسبني لتضمنهما للمشقة فاملناسب عند التحقيق 
 ومثال تأثري اجلنس يف اجلنس تعليل األحكام اليت ال يشهد هلا أصول :)وقوله(

 .  هذا القسم مشكل ومثاله أيضا مشكل...معينة مثل إن عليا إخل
إن كان اجلنس مؤثرا يف : اإلشكال الوارد عليه نفسه فتقريره أن يقال) أما(

لنوع يكون هذا القسم من املرسل، وإن  من غري اعتبار النوع يف ا:اجلنس فقط أي
وا أنه متفق على ركان مع اعتبار النوع يف النوع يكون عني ما مسوه مالئما، وقر

 . قبوله
اإلشكال الوارد على املثال فظاهر عبارم يف ذكره أن املقيس إقامة ) وأما(

ن يف كل  واجلامع أ،الشرب مقام القذف واملقيس عليه إقامة اخللوة مقام الوطء
منهما إقامة ملظنة الشيء مقام الشيء، فيثبت حد القذف للشرب كما ثبتت احلرمة 
للخلوة فاحلكم الذي أريد إثباته للمقيس غري احلكم الثابت للمقيس عليه، وال نعرف 
 ...قياسا مثل هذا فإنك علمت أن القياس إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم إخل

ول باختيار الشق الثاين ألن تأثري اجلنس يف اجلنس وميكن أن جياب عن اإلشكال األ
إمنا كان باعتبار حتقق كل من اجلنسني يف نوع وحينئذ يكون النوع معتربا يف النوع 

 لكن ال من حيث خصوصه بل من حيث عمومه ،أي أن احلكم ورد على وفقه
بية، ومن ورد عن الشارع حرمة اخللوة باألجن: وتوضيح ذلك باملثال السابق أن يقال

املعلوم أن اخللوة مل حترم إال لكوا مظنة الوطء، فكون اخللوة مظنة هو الوصف 
 ولكن الشارع مل يرتب هذا ،املناسب وقد ثبت احلكم وهو احلرمة معه يف احملل

احلكم املخصوص وهو احلرمة على مظنة الوطء من حيث خصوصهما بل من حيث 
 حيث هي مطلق مظنة لشيء يف احلرمة من عمومهما أي أن اعتباره ملظنة الوطء من

 . حيث هي مطلق حكم فظهر أنه ليس من املرسل
مث الفرق بينه وبني ما مسوه مالئما وهو ما اعترب فيه نوع الوصف يف نوع 
احلكم وجنسه يف جنسه أن هذا الثاين قد لوحظ فيه اعتبار اخلصوص يف اخلصوص 

وم ال يف ضمن هذا النوع بل يف م العمن حيث اخلصوص، واعترب فيه أيضا العموم يف
القتل باملثقل مقيس على القتل باحملدد : نوع آخر وتوضيح ذلك مبثاله اآليت أن يقال

يف وجوب القصاص جبامع أن كالً قتل عمد عدوان، فكونه قتالً عمدا عدوانا اعترب 
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من حيث خصوصه يف خصوص هذا احلكم وهو القصاص، ومع ذلك اعترب جنسه 
جلناية املطلقة املتحققة يف اجلناية على األطراف والقوي يف جنس هذا احلكم وهو ا

 . وهو العقوبة املطلقة املتحققة يف غري القصاص
إن يف عبارة اإلمام إشارة إىل : وميكن أن جياب عن اإلشكال الثاين بأن يقال

 : قياسني
نه أحلقه به من قوله أن عليا أقام الشرب مقام القذف، فإن املعىن أ) األول(

زيليا وبعبارة ـجبامع االفتراء يف كل وإن كان يف القذف حتقيقًا، ويف الشرب تن
أخرى االفتراء يف القذف بالفعل ويف الشرب بالقوة بأثبت له حكمه وهو وجوب 
حده، وملَّا كان هذا اإلحلاق قد اقتضى إعطاء حكم املظنون للمظنة كان اإلقدام عليه 

 له يف الشرع وذلك النظري موجود وهو اخللوة فإا أعطيت موقوفًا على وجود نظري
حكم مظنوا الذي هو الوطء، وذلك احلكم هو احلرمة فاحتاج احلال إىل قياس آخر 

وحاصله أنه قاس نسبة الشرب إىل القذف على .. إخل. قياسا: أشار له اإلمام بقوله
مظنة املنسوب إليه، واحلكم نسبة اخللوة إىل الوطء جبامع أن املنسوب يف كل منهما 

ذ من ذلك أن كون اخللوة مظنة خهو كون حكم املنسوب إليه ثابتا للمنسوب فيؤ
القذف قد أثرت يف احلرمة ال من حيث اخلصوص بل من حيث العموم، وهو 
املقصود بالتمثيل يدل ملا قررناه يف هذا اجلواب ما قاله العالمة السعد يف حواشي 

ت احلدود بالقياس وعبارته قاس السكر على القذف يف ترتيب العضد يف مبحث إثبا
مثانني جلدة عليه جبامع كونه مظنة االفتراء، وقاس نسبة السكر إىل القذف على نسبة 

 ومثلهما اخللوة إىل الزنا يف ترتيب حكم املنسوب إليه على :اللمس والتقبيل أي
 .املنسوب جبامع كون املنسوب مظنة املنسوب إليه

وكالم الشارحني أنه قاس الشارب على القاذف جبامع االفتراء وال : لمث قا
 لكن يف ،هـ.ا. خفاء يف أن االفتراء ليس مبتحقق يف الشارب، وإمنا هو مظنة له

عبارته نظر ألن القذف نفس االفتراء ال مظنته فكما أنه ال يصح قول الشارحني 
قوله جبامع كونه مظنة االفتراء جبامع االفتراء؛ ألنه غري متحقق يف الشارب ال يصح 

ملا قلناه من أن القذف نفس االفتراء ال مظنته فالظاهر أن اجلامع هو نفس االفتراء، 
 . وإن كان يف الشارب بالقوة ويف القاذف بالفعل كما قررنا سابقًا واهللا أعلم
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)إذًا مظنة الوطء وهي اخللوة أقيمت مقام الوطء فحرمت فلم مل :)فإن قلت 
 ا حد الزنا كما وجب بالوطءجيب . 
)فإن . ( إن احلدود تدرأ بالشبهات فلم تقو املظنة على التأثري على احلد:)قلت
 . مل أثرت مظنة القذف يف حده) قلت

)إن مظنة القذف مل تؤثر يف إجياب أصل احلد وإمنا أثرت يف مقداره :)قلت 
 ميكن أن تتحقق يف مثل على أن حد الزنا قد اشترط يف وجوبه شروط وقيد بقيود ال

 . اخللوة واهللا أعلم
 ال خيفى ما يف ترتيب أجناس ... مث اعلم أن للجنسية مراتب إخل:)وقوله(

 فإن العبادة وما حتتها ليست من أنواع احلكم وإن قدرنا مضافًا ،احلكم من التساهل
يق  إجياب عبادة فال يصح قوله بعد ذلك والصالة تنقسم إىل فرض ونفل، وحتق:أي

هذا الترتيب أن جنس األجناس للحكم الشرعي هو مطلق حكم وحتته أقسامه 
 اإلجياب، والتحرمي، والندب، والكراهة، واإلباحة، وكل واحد من هذه :اخلمسة

اخلمسة حتته مراتب فاإلجياب حتته إجياب العبادة وإجياب غريها، وحتت إجياب العبادة 
دب حتته ندب العبادة وغريها، وحتت إجياب الصالة، وإجياب الصوم، كما أن الن

 . ندب العبادة ندب الصالة وهكذا
 يعين أن العلة اليت اقتضت إجياب ... فما ظهر تأثريه يف الفرض إخل:)وقوله(

 أعم الصالة أخص من العلة اليت اقتضت مطلق صالة وجاء هذا من أن احلكم يف الثاين
ر يف األخص وكان األوىل أن يؤخر  والذي يؤثر يف األعم ال يؤث،من احلكم يف األول

وعبارة اآلمدي يف األحكام بعد أن ذكر . هذه العبارة على ذكره ترتيب األوصاف
فالظن يف هذا القسم مما يزيد (ترتيب األحكام واألوصاف على حنو ما ذكره اإلمام 

وينقص بسبب التفاوت فيما به االشتراك من اجلنس العايل والسافل واملتوسط فما 
الشتراك فيه باجلنس السافل فهو أغلب على الظن، وما كان االشتراك فيه كان ا

 ).زولـباألعم فهو أبعد وما كان باملتوسط فمتوسط على الترتيب يف الصعود والن
  .هـ.ا

 قد أشرنا إىل ذلك يف القسمة العقلية ... حيصل منها أقسام كثرية إخل:)وقوله(
 ،ه األقسام بأمثلتها وتبعه صاحب التحريروقد ذكر السعد يف التلويح كثريا من هذ
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وقد كنا استقصينا ما ذكر يف هذا املقام فرأينا الكالم يطول جدا عن حد االعتدال 
 . فأعرضنا عنه ثانيا بعد كتابته

 شهد له أصل معني ال بد أن يكون هذا األصل املعني غري حمل :)وقوله(
ويف . ور فيه قياس كما هو واضحالنـزاع وإال كان من املصاحل املرسلة، وال يتص

التحرير أن بعض الشافعية يرى أنه يشترط يف العمل باملالئم شهادة األصول ويريدونَ 
ا بعد أن يقابل الوصف بقوانني الشرع فيطابقها سالمته من إبطاله بنص أو إمجاع 
أو ختلف للحكم عنه أو وجود وصف يقتضي ضد موجبه كالزكاة يف ذكور اخليل، 

اة يف إناثها بشهادة األصول بالتسوية بني الذكور واإلناث يف سائر السوائم يف فالزك
الزكاة وجوبا وسقوطًا ألن األصول شهداء اهللا على أحكامه، وهل يشترط العرض 
على كل األصول أو يكفي االقتصار على أصلني، وأبطل شارح التحرير األول 

 . تظهر تعيني الثاين واهللا أعلمسوا
الكالم على عبارة احملصول الذي اعتربناه شرحا لكالم شراح املنهاج وملناسبة 

 : جيمل بنا أن ننبه على ما يف عبارتني لألسنوي من مواضع النظر
واعلم أن املصنف يف التقسيم قد جعل الوصف املناسب : قوله) األوىلالعبارة (

 ال يوافق  وهذا الثاين،لتحرمي املسكر هو حفظ العقل مث جعله هنا نفس السكر
هـ .ا. تفسريه للمناسب؛ ألن نفس السكر ال يصدق عليه أنه جالب نفعا وال ضررا

 : ففي هذه العبارة نظر من وجهني
 ألنك علمت فيما سبق ...أن املصنف قد جعل يف التقسيم إخل: قوله) األول(

ار  لكن باعتبار املقصود ال باعتب،أن التقسيم للوصف املناسب الذي هو مثل السكر
 ذاته فلم جيعل يف التقسيم الوصف املناسب هو حفظ العقل 

 وهذا ال يوافق إخل ألنك علمت مما سبق يف شرح التعريف أن :قوله) الثاين(
السكر يصدق عليه أنه جالب باعتبار ترتب احلكم عليه ال بالنظر لذاته فتذكر ما قيل 

 . يف شرح التعاريف يتضح لك ما قلناه متاما
نظر إن اعترب (: قوله يف تقرير مذهب ابن احلاجب يف املالئم) لثانيةالعبارة ا(

فإن هذه العبارة ) عينه يف جنس احلكم أو بالعكس أو جنسه يف جنسه فهو املالئم
ينقصها أن يقول بالنص أو اإلمجاع يف األقسام الثالثة كما علمت مما سبق يف تقرير 
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 . مذهب ابن احلاجب واهللا أعلم
إلمام الرازي يف احملصول يف هذا التقسيم وما حيتاج إليه من هذا ما قاله ا

 كما ذكرها اإلمام ،الشرح وقد تبعه البيضاوي يف املنهاج فذكر األقسام األربعة
 كما وضحها اإلمام تقريبا وذكرنا سابقًا ما يتعلق ا وقرروا ،ووضح شراحه أمثلتها

 وليس املراد به أن ينص على العلية أن املراد باالعتبار إيراد احلكم على وفق الوصف،
أو يومي إليها أي أو حيصل اإلمجاع عليها، وإال مل تكن مستفادة بطريق املناسبة بل 

 . بالنص أو اإلمجاع
مث ذكر البيضاوي ألقاا فوافق اإلمام يف الغريب واملالئم وخالفه يف املؤثر كما 

سقوط الصالة مع أن اإلمام سبق جعله هو ما أثر نوعه يف جنس احلكم كاملشقة مع 
.  جعله هو ما أثر نوعه يف جنس احلكم كامتزاج النسبني يف التقدمي-كما سبق-

أنه خالف صاحب احلاصل أيضا فإن مراد : وكالبلوغ يف رفع احلجر، وقال األسنوي
ما أثر جنسه يف جنسه، ومل يؤثر نوعه يف نوعه يف نوعه هو : اإلمام باجلنس يف قوله

 ...إخل) وذلك إمنا يكون وصفًا أخص من أوصاف: (يد كما يعلم من قولهاجلنس البع
واخلالف يف هذه األلقاب ال يترتب عليه فائدة فإا أمور اصطالحية كما قاله 

 -كما ترى-هذا ما يتعلق حبكاية هؤالء األئمة هلذا التقسيم وهي . ابن السبكي
يق بينها، وبيان وجهة النظر يف طرق خمتلفة وحبسب الظاهر متضاربة فتحتاج إىل التوف

كل طريق منها، وحترير مواطن الوفاق يف األوصاف املناسبة ومواضع اخلالف فيها 
خصوصا ما يتعلق باخلالف يف اإلخالة بني الشافعية واحلنفية وحتتاج إىل زيادة 

 : توضيح ولذلك وجب علينا أن نبني هذه املطالب اليت أمجلناها يف أمور
 : ظرت يف هذه الطرق وجدا تنحصر يف طريقتنيإذا ن) األول(
 . طريقة ابن احلاجب، ومن تبعه كابن السبكي يف مجع اجلوامع) األوىل(
 وطريقة اآلمدي قريبة ،طريقة اإلمام الرازي، ومن تبعه كالبيضاوي) والثانية(

طريقة ابن احلاجب ومن تبعه ) أما (،من طريقة اإلمام بل هي عينها كما سيتضح
ة النظر فيها قصد استيفاء أقسام الوصف املناسب ال فرق بني أن تكون عليته فجه

مستفادة بطريق املناسبة فقط أو مع النص أو اإلمجاع كما سبق التنبيه عليه، غري أنه 
مل يتعرض العتبار النوع يف اجلنس أو اجلنس يف اجلنس، أو يف النوع بالترتيب ال 
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إن هذه الصور إن كانت مع اعتبار النوع يف : الإال أن يق) اللهم(بالنص واإلمجاع 
النوع بالترتيب فهي داخلة يف غريب املناسب عنده وإن كانت مع اعتباره فداخلة يف 

على أن اعتبار اجلنس يف النوع والعكس بالترتيب مل يقع كل منهما . غريب املرسل
 . يف الشرع كما قاله اآلمدي وسيأيت التنبيه على ذلك

 : قة اإلمام ومن تبعه كالبيضاوي يف املنهاج فتحتمل وجهنيطري) وأما(
وهو خالف الظاهر من كالمهم وكالم الشراح أن يكون املراد ) األول(

اعتبار ) وأما(باالعتبار إيراد احلكم على وفق الوصف يف اعتبار العني يف العني فقط، 
 مع : أو اإلمجاع أيالعني يف اجلنس أو اجلنس يف العني أو اجلنس يف اجلنس فبالنص

اعتبار العني يف العني بالترتيب يف الصور الثالثة، وعلى ذلك يكون تقسيمهم مشتمالً 
لكن يف تطبيق . على غريب املناسب وأقسام املالئم الثالثة اليت ذكرها ابن احلاجب

 .بعض أمثلتهم على ذلك نظر
صور األربعة إيراد وهو الظاهر أن يكون املراد باالعتبار يف ال) الوجه الثاين (

األحكام على وفق الوصف ال النص، أو اإلمياء أو اإلمجاع على العلية وعلى ذلك 
يكون كالمهم بقطع النظر عن ذكر املرسل قاصرا على الغريب مما ذكره ابن 
احلاجب، وعلى ما يف حكمه الذي تركه ونبهناك عليه قريبا، ومل يكن كالمهم 

 : ب وال للمالئم، وتكون وجهة نظرهم يف هذا التقسيمشامالً للمؤثر عند ابن احلاج
االقتصار على املناسب الذي تكون مناسبته طريقًا دالة على العلية ) أوالً(

وحدها من غري نص وال إمجاع وهو الذي حيتاج إلقامة األدلة اآلتية على وجه كون 
 الشافعية مناسبته مفيدة للعلية، وبعبارة أخرى االقتصار على موضع اخلالف بني

 . واحلنفية؛ ألن ما عدا ما ذكر متفق عليه كما سيتضح
مالحظة أن اعتبار الشارع للوصف املناسب بإيراد احلكم على وفقه ) وثانيا(

إما أن يكون باعتبار خصوصه يف خصوص احلكم أو يف عمومه أو عمومه يف 
 . وبذلك تتحقق األقسام األربعة. خصوصه، أو عمومه

لى الوجه الثاين تكون موافقة لطريقة اآلمدي غري أن مث إن طريقتهم ع
تقسيمهم هذا قد زادوا فيه على ما ذكره اآلمدي من الصور الواقعة يف الشرع 
 صورتني ومها اعتبار اخلصوص يف العموم والعكس، ونقصوا فيه عنه صورة واحدة 
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 وهي اعتبار اخلصوص يف اخلصوص والعموم يف -وإن ذكروها يف موضع آخر-
حيث اعترب هاتني الصورتني اللتني زادمها اإلمام -وال يرد على اآلمدي . عموم معاال

 ما ذكروه من التمثيل لألوىل بامتزاج النسبني يف -وأتباعه غري واقعتني يف الشرع
التقدمي وللثانية باملشقة يف إسقاط قضاء الصالة ألن املثال األول تقديري ملا علمت 

 واملثال الثاين قد جعله ،اج النسبني للتقدمي يف املرياثمن اإلمجاع على علية امتز
اآلمدي من اعتبار العموم يف العموم كما سبق يف عبارته وبقي الكالم على الصورة 
اليت ذكرها اآلمدي هي اعتبار اخلصوص يف اخلصوص والعموم يف العموم معا ومل 

لك ومثلوا هلا مجيعا يذكرها اإلمام وأتباعه يف هذا التقسيم، ولكن ذكروها بعد ذ
 وقرروا مجيعا أنه ،بالقتل باملثقل قياسا على القتل باحملدد ومسوا هذه الصورة باملالئم

فإن هذه الصورة مشكلة ألن ابن احلاجب أورد هذا . متفق على قبوله بني القائسني
املثال ألحد أقسام املالئم على مذهبه وهو ما اعترب عني الوصف يف عني احلكم 

رتيب واعترب جنسه يف جنسه بالنص فإن أراد اإلمام واآلمدي وأتباعهما باعتبار بالت
اجلنس يف اجلنس يف هذه الصورة االعتبار بالترتيب ال بالنص يكون املالئم عندهم 
خمالفًا للمالئم عند ابن احلاجب من كل وجه، ويكون االتفاق يف التمثيل باملثال 

 وعلى ذلك يرد على حكايتهم االتفاق على قبوله السابق ناشئًا من اختالف النظر فيه
بني القائلني ما سيأيت عن أيب زيد وأتباعه من أنه ال يقبل الوصف املناسب من غري 

 وإن أرادوا ،اعتبار الشارع له بالنص أو اإلمجاع ولو اعترب جنسه يف جنس احلكم
خص أئم عندهم باعتبار اجلنس يف اجلنس يف هذه الصورة االعتبار بالنص يكون املال

من املالئم عند ابن احلاجب، ويرد عليهم أنه ال وجه لالقتصار على هذه الصورة 
 فإن أجابوا بأن هاتني الصورتني مل ،وترك الصورتني الباقيتني مما ذكره ابن احلاجب

إال أن ) اللهم. (تقعا يف الشرع وردت عليهم األمثلة اليت ذكرها ابن احلاجب وغريه
 . ع إىل املؤثر كما قاله الكمال واهللا أعلما ترجإ :يقال

يتخلص مما ذكرناه أن الوصف املناسب قسمان؛ ألنه إما معترب ) األمر الثاين(
 :أو غري معترب، فاملعترب حتته أقسام

ما اعترب الشارع عينه يف عني احلكم بالنص أو اإلمجاع وهو املسمى ) األول(
مقبول عند اجلميع حىت لو كان الوصف وهذا . باملؤثر عند ابن احلاجب واآلمدي
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غري مناسب فإنه مىت نص الشارع أو وقع اإلمجاع على أن وصفًا من األوصاف علة 
 . هلذا احلكم كان علة من غري نزاع

أن يعترب الشارع عينه يف عني احلكم بالترتيب ولكن مع النص أو ) الثاين(
نسه أو عينه وهو املسمى اإلمجاع على اعتبار عينه يف جنس احلكم أو جنسه يف ج

باملالئم عند ابن احلاجب، وهو أيضا مقبول عند اجلميع وما اشتهر عن أيب زيد من 
احلنفية من قبوله املؤثر فقط ال خيالف ما قلناه من االتفاق ألن مراده باملؤثر يشمل 

با زيد بل يف التحرير أن أ. املالئم كما يؤخذ من إيراده أمثلة للمؤثر من أمثلة املالئم
يلزمه أن يقول مبالئم املرسل، وهو ما مل يعترب عينه يف عني احلكم بالترتيب ولكن 

 . اعترب عينه يف جنس احلكم أو جنسه يف جنسه أو عينه بالنص أو اإلمجاع
أن يعترب بالترتيب فقط من غري أن يعترب عينه يف جنس احلكم أو ) والثالث(

ع وهو أقسام فتارة يعترب خصوصه يف جنسه يف جنسه أو عينه بالنص أو اإلمجا
خصوص احلكم، وتارة يعترب خصوصه يف عموم احلكم، وتارة بالعكس وتارة يعترب 

 . عمومه يف عمومه وتارة يعترب اخلصوص يف اخلصوص والعموم يف العموم معا
فاألول هو الغريب والثاين والثالث مل يقعا يف الشرع عند اآلمدي، والرابع من 

 الغريب، واخلامس نص اإلمام واآلمدي على أنه املالئم، وعلى أنه جنس املناسب
فالغريب وما يف حكمه موضع نزاع . متفق على قبوله بني القائسني وقد تقدم ما فيه

وقد أنكره : قال اآلمدي. فمن اكتفى باإلخالة اعتربه ومن مل يكتف ا مل يعتربه
ل وهلذا إذا رأيناه شخصا قابل بعضهم وإنكاره غري متجه ألنه يفيد الظن بالتعلي

اإلحسان باإلحسان واإلساءة باإلساءة مع أنه مل يعهد قبل ذلك شيء فيما يرجع إىل 
املكافأة وعدمها غلب على الظن ما رتب احلكم عليه، والذي يؤيد ذلك أنه ال خيلو 

فإن كان ال لعلة فهو بعيد ملا سبق . إما أن يكون احلكم قد ثبت لعلة أو ال لعلة
 وإن كان لعلة فإما أن يكون ملا مل يظهر ،قريره من امتناع خلو األحكام عن العللت

. هو املطلوب) والثاين. (يلزم منه التعبد وهو بعيد على ما عرف) األول. (أو ملا يظهر
 . هـ باحلرف.ا

مث استشكل اآلمدي ذلك بالفرق بني ما حنن فيه وبني ما ذكره من صورة 
 ما اعترب جنسه يف جنس احلكم ألنا :ورة من قبيل املالئم أياالستشهاد وإن هذه الص
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 فيكون : أي،ألفنا من تصرفات العقالء مقابلة اإلحسان باإلحسان واإلساءة باإلساءة
اجلنس معتربا يف اجلنس، مث أجاب بأن فرض الكالم إمنا هو يف شخص مل يعهد من 

 هـ ملخصا .ا. حالة قبل ذلك الفعل موافقة وال خمالفة
هذا وقد علمت مما نقله السعد عن فخر اإلسالم أن احلنفية إمنا يشترطونَ 

قال الزركشي يف . التأثري بالنص أو اإلمجاع يف وجوب العمل باملناسب ال يف جوازه
ومنع السهروردي يف التنقيحات وجود املناسب الغريب ورد أمثلته إىل املالئم : البحر

قلما يوجد يف الشرع اعتبار مصلحة : ، فإنه قالوإليه أشار الغزايل يف شفاء الغليل
. خاصة إال وللشرع التفات إىل جنسها وعلى األصويل التقسيم وعلى الفقيه األمثلة

 . هـ هذا ما يتعلق بالوصف املناسب املعترب.ا
 معلوم :غري املعترب فسماه ابن احلاجب باملرسل وقسمه إىل ثالثة أقسام) وأما(

 وغريب املناسب وهو الذي مل يعترب عينه يف جنس ،باالتفاقاإللغاء وهو مردود 
احلكم وال جنسه يف جنسه أو عينه بالنص أو اإلمجاع وهو مردود باالتفاق 

وغري ابن احلاجب جعل . ومالئم املرسل وهو ما اعترب فيه ذلك وفيه اخلالف،أيضا
ذا األخري هو املسمى  وه، وغري معلوم اإللغاء واالعتبار، وملغي، معترب:القسمة ثالثية

باملرسل وباملصاحل املرسلة، وباالستصالح وهو الذي فيه اخلالف وحاصل هذا 
 يقول حبجية املصاحل املرسلة، ويف العضد أنه -رضي اهللا عنه-اخلالف أن مالكًا 

مروي عن الشافعي أيضا ويف مجع اجلوامع أن إمام احلرمني كاد يوافق اإلمام مالكًا 
صاحل املرسلة بشرط أن تكون املصلحة شبيهة باملصاحل املعتربة وفاقًا، أن ألنه قال بامل

وبعبارة أخرى بشرط أن . وباملصاحل املستندة إىل أحكام ثابتة األصول يف الشريعة
 إنه خمالف :يكون له نظري علل به مع أنه يف موضع آخر رد على اإلمام مالك، وقال

 . لألولني
يقول حبجية املصاحل املرسلة بشرط أن تكون ونقلوا عن اإلمام الغزايل أنه 

 ، كما سبق يف مثال تترس الكفار بأسرى املسلمني،املصلحة ضرورية كلية قطعية
. لكن يف مجع اجلوامع أن مثل ذلك ليس من املرسل ألنه معترب بالنص واإلمجاع
يها وعبارة الغزايل يف املستصفى تقتضي ذلك ولوال أا طويلة لسقتها باحلرف، فإن ف

فوائد وكذلك عبارته يف املنخول كما نقلها العطار لكن نقل عنه عبارة أخرى ينكر 
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 وقد حبثت عنها يف املستصفى ،فيها تصور المرسل من غري أن يعزوها إىل كتاب له
إذا وجب اتباع املصاحل لزم تغيري األحكام عند تبدل األشخاص، : فلم أجدها ونصها

مث . عند تبدل املصاحل وهذا يفضي إىل تغري الشرعوتغري األوقات واختالف البقاع 
قال والصحيح أن االستدالل باملرسل يف الشرع ال يتصور حىت يتكلم فيه بنفي أو 
إثبات إذ الوقائع ال حصر هلا، وكذا املصاحل، وما من مسألة تعرض إال ويف الشرع 

 حكم اهللا تعاىل فإن دليل عليها إما بالقبول أو بالرد فإنا ال نعتقد خلو واقعة عن
الدين قد كمل وقد استأثر اهللا برسوله وانقطع الوحي، ومل يكن ذلك إال بعد كمال 

والذي يدل على ] ٣: املائدة[ اليوم أكملت لكم دينكم : الدين قال اهللا تعاىل
عدم تصوره أن أحكام الشرع تنقسم إىل مواقع التعبدات واملتبع فيها النصوص وما 

ا مل ترشد النصوص إليه ال تعبد فيه، وإىل ما ليس من التعبدات وهو يف معناها وم
ينقسم إىل ما يتعلق باأللفاظ كاإلميان واملعامالت والطالق، وقد أحالنا الشارع يف 
موجباا إىل قضايا العرف فيها بنفي أو إثبات؛ إال ما استثناه الشارع عليه الصالة 

ه مائة مشراخ إذا حلف أن يضرب مائة ملا ورد والسالم كاالكتفاء بالعثكال الذي علي
وإىل ما يتعلق بغري األلفاظ وهو . يف قصة أيوب عليه السالم ومل ينسخ يف شرعنا

منقسم إىل ما ينضبط يف نفسه كالنجاسات واحملظورات وطرق نقل امللك فهذه 
اء األقسام منضبطة ومستنداا معلومة وإىل ما ال ينضبط إال بضبط مقابله كاألشي

الطاهرة واألفعال املباحة تنضبط بضبط النجاسة واحلظر، وكذا األمالك منتشرة 
تنضبط بضبط طرق النقل واإليذاء حمرم على االسترسال من غري ضبط، وينضبط 
بضبط ما استثىن الشرع يف مقابلته فالوقائع إن وقعت يف جانب الضبط أحلقت به 

دت بينهما وجتاذا الطرفان تتخيل يف  وإن ترد،وإن وقعت يف اجلانب اآلخر أحلق به
. كل واقعة حمبوسة باألصول املتعارضة ال بد أن تشهد األصول بردها أو قبوهلا

 .هـ.ا
ويرد عليه ما ذكروه من الصور اليت قال ا مالك واليت ال ميكن ردها إىل 

صالح املصاحل املعتربة يف الشرع كضرب املتهم يف السرقة ليقر وقتل ثلث األمة الست
 . ثلثيها، والقتل يف التعزير ومصادرة األغنياء وقطع اللسان يف اهلذر عند املصلحة

مث إن من رد املصاحل املرسلة استدل بعدم الدليل على اعتبار إياها ومن قبلها 
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احتج بأنه لو مل حيتج ا خللت وقائع عن احلكم الشرعي، ورد مبنع املالزمة لكفاية 
ول مجيع الوقائع، وعلى تسليم عدم كفايتها يغين عن العمومات واألقيسة يف مش

االحتجاج باملرسل اإلباحة األصلية، واعلم أن املرسل ال يتصور معه قياس لفقدان 
فمن احتج به اعتربه دليالً شرعيا مستقالً ولذلك يذكر يف األدلة . قيس عليهاألصل امل

 . باقي األدلة واهللا أعلمالشرعية املتنازع فيها وفيه كالم كثري وحمله عند ذكر 
 خامتة هلذا التقسيم

زاع فيها ـقد رأينا أن خنتم هذا التقسيم مبسألة شهرية يف كتب األصول والن
 مث ينتهي املطاف إىل أن اخلالف لفظي ليس له فائدة، ليف بعض الكتب طويل الذي
أو ال؟  وهذه املسألة هي أن املناسبة هل تبطل باملعارضة ،أو له فائدة جدلية فقط

وبعبارة أخرى هل تنخرم املناسبة مبفسدة تلزم احلكم راجحة على مصلحته أو 
مساوية له؟ وحاصل النـزاع فيها أن الوصف إذا كان مشتمالً على مصلحة تقتضي 
مشروعية احلكم وجتعله مناسبا وعلى مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها 

ل يكون تضمنه للمفسدة موجبا تقتضي عدم مشروعيته وجتعله غري مناسب، فه
 .لبطالن مناسبته للحكم أو ال؟

فيه مذهبان حكامها اآلمدي يف األحكام مع إقامة احلجج لكل منهما، 
 واإلمام الرازي يف ،والبحث فيها ومل يظهر من مجلة كالمه اختياره لواحد منها

ن السبكي يف  وابن احلاجب واب،احملصول والبيضاوي يف املنهاج اختارا عدم البطالن
مجع اجلوامع اختارا البطالن وقد مثلوا هلا مبا إذا سلك مسافر الطريق البعيد ال لغرض 
غري القصر فإنه ال يقتصر يف األظهر ألن املناسب وهو السفر البعيد عورض مبفسدة 
وهي العدول عن القريب، ال لغرض غري القصر حىت كأنه حصر قصده يف ترك 

اصل أن املشقة يف السفر املناسب للقصر ترتب عليها واحل. ركعتني من الرباعية
 فإذا عدل عن طريق قصرية إىل طويلة كان ذلك مفسدة ،مصلحة التخفيف بالقصر

فقد عارضت هذه املفسدة مصلحة . لدخوله على إسقاط شطر الصالة بدون عذر
 . القصر

 اتفقوا إذا كانت املصلحة راجحة واملفسدة مرجوحة فقد) أما(كذا يف العطار 
على عدم البطالن وعللوا ذلك كما يف مسلم الثبوت بشدة االهتمام باملصاحل إذ ليس 
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من شأن احلكيم إهدار خري كثري لشر قليل، ومثال ذلك اجلهاد فإن فيه إهالك كثري 
من النفوس وهو مفسدة وفيه حفظ بيضة اإلسالم وإعالن شأنه وتلك مصلحة 

 مث إن البيضاوي استدل على ما اختاره من .عظمى أرجح من مفسدة إهالك النفوس
عدم البطالن بأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه ال يصري نفعه غري نفع 
الستحالة انقالب احلقائق، وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته وإذا ثبت عدم البطالن مع 

 . املفسدة لزائدة فمع املساوية أوىل
لو بطلت مناسبة الوصف املتضمن : لوتقريره على قوانني املنطقيني أن نقو

ملصلحة لتضمنه ضررا أزيد من نفعه للزم انقالب النفع إىل غريه لكن التايل باطل ملا 
الصغرى ) أما. (يلزم عليه من قلب احلقائق فاملتقدم مثله، ويثبت نقيضه وهو املطلوب

 الكربى فوجهها أن معىن مناسبة الوصف) وأما. (فوجهها واضح وهي مسلمة
للحكم أن يترتب على ربط احلكم به مصلحة فيلزم من بطالن املناسبة زوال 

 : املصلحة والفرض أا موجودة فيلزم االنقالب، وفيه نظر من وجهني
ال نسلم أن املصلحة كانت مث انقلبت إىل مفسدة ألن عدم لزوم ) األول(

جحة مل تتحقق املفسدة شرط يف كوا مصلحة فمع وجود املفسدة املساوية أو الرا
 .املصلحة باملرة

لو سلمنا ما ذكر يف الوجه األول ال نسلم أنه يلزم من بطالن املناسبة ) الثاين(
زوال املصلحة كما يؤخذ من عبارة األحكام لآلمدي يف الرد على دليل القائل بعدم 

 على أنه ال بد يف املناسبة من إن أردت أن مناسبة الوصف تبىن: البطالن ونصها
لحة على وجه ال يستقل باملناسبة فمسلم، ولكن ال يلزم من وجود بعض ما ال املص

 .بد منه يف املناسبة حتقق املناسبة
وإن أردت أا مستقلة بتحقيق املناسبة فممنوع وذلك ألن املصلحة وإن 

 فاملناسبة أمر عريف وأهل العرف ال يعدون املصلحة ،كانت متحققة يف نفسها
املساوية أو الراجحة مناسبة، وهلذا إن من حصل مصلحة درهم املعارضة باملفسدة 

على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجا يف تصرفه عن تصرفات العقالء ولو 
كان كذلك مناسبا ملا كان كذلك، وعلى هذا فال يلزم من اجتماع املصلحة 

 .واملفسدة حتقق املناسبة
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 .هـ .ا. ه املصلحة دون املفسدةن الداعي موجود فاملراد بإ :وقول القائل
هذا وقد جعل صاحب مسلم الثبوت لزوم االستحالة يف انقالب املناسب إىل 

 . غري املناسب ال يف انقالب املصلحة والنفع إىل غريمها
 : واستدل اإلمام يف احملصول على عدم البطالن بأدلة كثرية

يتني أو إحدامها أرجح من أن املناسبتني املتعارضتني إما أن تكونا متساو) منها(
فإن كان األول فال خيلو إما أن تبطل واحدة منهما باألخرى فقط من غري . األخرى

عكس، وإما أن تبطل كل واحدة منهما باألخرى؛ ألن املقتضي لعدم كل منهما 
 فلو كان كل واحد منهما ،وجود اآلخر والعلة ال بد أن تكون حاصلة مع املعلول

لزم أن يكونا موجودين حال كوما معدومني وهو حمال فتعني مؤثرا يف اآلخر 
 وإن كانت املفسدة أقوى فال يلزم ،القسم الثالث وهو عدم البطالن وهو املطلوب

التفاسد أيضا ألنه لو لزم التفاسد لكان بينهما منافاة، وقد بينا يف القسم األول عدم 
هـ مع بعض .ا. دمها عدم اآلخراملنافاة وإذا زالت املنافاة مل يلزم من وجود أح

 . تلخيص
وفيه نظر فإن خنتار أن املفسدة أبطلت املصلحة واملرجح لذلك أن درأ املفاسد 

 . مقدم على جلب املصاحل، فال يلزم الترجيح بال مرجح
أنه قد تقرر يف الشرع إثبات األحكام املختلفة نظرا إىل اجلهات ) ومنها(

ا صالة سبب الثواب إ فإا من حيث ،املغصوبةاملختلفة مثل الصالة يف األرض 
ا غصب سبب العقاب، واجلهة املقتضية للثواب مشتملة على املصلحة إومن حيث 

واجلهة املقتضية للعقاب مشتملة على املفسدة، أي وكل منهما معترب يف الشرع فلو 
ضح ألن وفيه نظر وا. كانت املناسبة تبطل ملا صحت الصالة، ومل تكن سبب الثواب

هذا ليس مما حنن فيه ألن الكالم يف مصلحة ومفسدة لشيء واحد ومفسدة الغصب 
وكذلك مصلحة . مل تنشأ من الصالة فإنه لو شغل املكان بغري الصالة حلصل اإلمث
 . الصالة مل تنشأ من الغصب فإنه لو صلى يف غري املغصوب لصحت

به فيه مصلحة يف حقي لوال  اإلتيان :أن العقالء يقولون يف فعل معني) ومنها(
ما فيه من املفسدة الفالنية، ولوال صحة اجتماع جهيت املصلحة واملفسدة ملا صح 

 وفيه نظر يعلم من كالم اآلمدي السابق وحاصله أن بقاء ،هـ.ا. هذا الكالم
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واحتج ابن احلاجب لبطالن املناسبة بأن العقل قاض . املصلحة ال يستلزم بقاء املناسبة
 بع هذا بربح مثل :صلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد عليها، ومن قال لعاقلبأن ال م

ما ختسر، أو أقل مل يقبل وعلل بأنه ال ربح حينئذ، ولو فعل لعد خارجا عن 
 وفيه نظر إذ لنا أن مننع عدم املصلحة مع املفسدة إال إذا ،هـ.ا. تصرفات العقالء

ستند إليه من مثال البيع إمنا يقتضي عدم اشترطنا يف املصلحة عدم لزوم املفسدة وما ا
ترتب احلكم ال زوال املصلحة واملناسبة بالكلية، وذلك متفق عليه بني الفريقني كما 

 . هذا خالصة احلجاج بني الفريقني. سيأيت
متفقان على ) القائل ببطالن املناسبة والقائل بعدم البطالن(مث اعلم أن الفريقني 
الة إال أنه عند القائل بالبطالن لعدم املقتضى وعند القائل انتفاء احلكم يف هذه احل
ويرجع هذا إىل جواز ختصيص العلة وعدم جوازه فمن . بعدم البطالن لوجود املانع

مل جيوز التخصيص قال باألول، ومن جوزه قال بالثاين، وال يترتب عليه فائدة إال ما 
فعلى القول بعدم . ملستدل وعدمهقاله العالمة الشربيين من أنه يترتب عليه انقطاع ا

وعلى . البطالن يكون ختلف احلكم لوجود املانع فال ينقطع املستدل لبقاء ما علل به
 فينقطع املستدل لتبني أن ما علل به ىالقول بالبطالن يكون ختلف احلكم لعدم املقتض

 . ليس بعلة كما سيأيت توضيحه يف النقض من القوادح
ويف مسلم الثبوت وشرحه ما يفيد . ب الشافعيةهذا خالصة ما يذكر يف كت

أن احلنفية تقول بعدم بطالن املناسبة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة مع 
 كما يف نذر صوم يوم العيد فإنه صحيح عند احلنفية مع أن الصوم ،ترتب احلكمني

 : حرام وعبارته، واعلم أن الكالم ههنا يف مقامني
طل املناسبة وتعدمها وبه قال قائلوا االخنرام، وهذا أن املفسدة تب) األول(

 إذ املفروض كونه مناسبا مشتمالً على املصلحة ومع هذا مشتمالً ؛ضروري البطالن
 . على مفسدة والواقع ال يبطل

أن املفسدة توجب عدم اعتبار الشارع املناسبة معها وهو خمتار ) والثاين(
لوا بأن اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة صاحب احملصول ومجهور الشافعية، واستد

 . أبعد من احلكيم كل البعد
وما ذكره املصنف ال يبطل هذا بل الوايف به أن مقتضى حكمة احلكيم أن ال 
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يهدر ما هو الواقع، والواقع ههنا مصلحة ومفسدة فللحكيم أن يويف حقهما إذ ال 
الف اجلهة فافهم فإنه مانع، إذ املانع الذي يتخيل هو التضاد وهو غري مانع الخت

 . دقيق وبالتأمل حقيق
 من أجل جواز اجتماعها من جهتني صح النذر بصوم العيد :ومن ههنا أي

عند احلنفية فإنه من جهة كونه صوما منسوبا هللا كاسرا للشهوة فيه مصلحة فأثر فيه 
ومن جهة كونه إعراضا عن ضيافة اهللا تعاىل فيه مفسدة، وهو . النذر فوجب به

هل كل فعل فيه مصلحة مفسدة مساوية أو راجحة :  ولقائل أن يقول،هـ.ا. حرام
يترتب عليه حكم املصلحة، وحكم املفسدة حىت ولو كان احلكمان متنافيني أو ذلك 
مشروط مبا إذا أمكن اجتماع احلكمني على الفعل الواحد والظاهر أنه ال بد من 

ل حتريره ال خيتص ذا املوضع واهللا إمكان اجتماع احلكمني فحرر هذا املوضوع ولع
 . أعلم

 البحث الرابع يف وجه كون املناسبة طريقًا دالة على العلية
قد علمت أن الوصف املناسب الذي نريد إثبات عليته للحكم الشرعي ملكان 
مناسبته له هو الوصف املالئم للحكم حبيث يلزم من ترتيب احلكم عليه حصول 

 وهذه املصلحة أو دفع املفسدة صاحلة ألن ،دة عنهممصلحة للخلق، أو دفع مفس
تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم، وذلك كوصف اإلسكار فإن حترمي املسكر 
يترتب عليه حصول مصلحة للخلق، وهي حفظ عقوهلم من الضرر الذي يلحقها 

فإذا ورد يف الشرع حكم ويف حمله وصف مناسب هلذا احلكم . بتعاطي املسكرات
نص على عليته له أو إمياء إليها قد ترتب على ربط احلكم به مصلحة للخلق من غري 

صاحلة ألن تكون مقصودة للشارع من شرع هذا احلكم حصل الظن بأن هذا 
الوصف علة، وليس لدينا طريق يوصلنا إىل هذا الظن سوى مناسبة الوصف للحكم 

 . فيثبت أن املناسبة تدل على علية الوصف املناسب
 :  أن هذا يتوقف على أمرينوال خيفى

 إذ لو كانت ،أن اهللا تعاىل شرع األحكام ملصاحل عائدة على العباد) األول(
مشروعة ال ملصلحة تعود عليهم مل تكن املصلحة اليت رأيناها ناشئة عن احلكم 
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 فال حيصل الظن بأن ،املترتب على هذا الوصف مقصودة للشارع من شرع احلكم
 . ن املناسبة طريقًا دالة على العليةهذا الوصف علة وال تكو

)إذا مل تكن األحكام مشروعة للمصاحل ال تتحقق املناسبة فضالً :)فإن قلت 
 ألن املناسبة على تعريف اآلمدي قد أخذ يف مفهومها أن تكون املصلحة ،عن داللتها
 .  للشارع من شرع احلكم كما صرح به ابن السبكي يف مجع اجلوامع:مقصودة أي

)ُإن هذا التعريف مبين على أن األحكام شرعت ملقاصد للعباد وإال :)قلت 
 حبيث يترتب عليه مصلحة سواء كانت ،فحقيقة املناسبة هي مالئمة الوصف للحكم

مقصودة من شرع احلكم إذا جرينا على تعليل األحكام أو ليست مقصودة إذا جرينا 
 . على عدم تعليلها

اليت رأيناها ناشئة عن هذا احلكم املترتب على أن هذه املصلحة ) األمر الثاين(
هذا الوصف مل يوجد معها مصلحة أخرى تنشأ عن هذا احلكم املرتب على وصف 

إذ لو كان كذلك مل حيصل الظن بأن هذا الوصف هو املتعني للعلية جلواز أن . آخر
 وحينئذ ال تكون مناسبة الوصف األول دالة على ،يكون الوصف اآلخر هو العلة

 وبذلك تعلم أن األمر الثاين ال يتوقف عليه وجه ،ليته بل تكون يف معرض املعارضةع
كون املناسبة على اإلطالق تفيد العلية بل يتوقف عليه وجه كون مناسبة هذا 

 ولذلك كان مدار الدليل على ،الوصف اخلاص دالة على عليته خبالف األمر األول
 . أن املناسبة طريق للعلية عليه

د هذا فاعلم أن األصفهاين يف شرح احملصول قرر االستدالل على أن إذا مته
هذا حكم شرعي وكل حكم شرعي : املناسبة تفيد العلية بقياسني تقرير األول هكذا

 . مشروع ملصاحل العباد
مث بعد بيان املصلحة اليت شرع احلكم هلا إما هذه أو غريها ال جائز أن يكون 

 . ون املصلحة هي هذهغريها باالستصحاب فتعني أن تك
مث إذا ثبت أن هذه املصلحة هي اليت شرع هلا هذا احلكم ثبت أن هذا الوصف 

 وإذا ثبت ذلك ثبت أن املناسبة تفيد العلية إذ الفرض أن ال طريق ،علة هلذا احلكم
 بزيادات كثرية يف تنظيم الدليل وتوجهه وتتميمه حبيث صار ،هـ.ا. للعلية سواها

: وميكنك أن تقرر هذا الدليل هكذا. سيأيت ما يتعلق بإثبات مقدماتهمثبتا للمطلوب و
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لو مل تكن املناسبة مفيدة لعلية الوصف ظنا مل تكن األحكام الشرعية مشروعة ملصاحل 
 . العباد لكن التايل باطل فيبطل املقدم ويثبت نقيضه، وهو املطلوب

 تفيد ظن علية الوصف املالزمة فوجهها أنك قد علمت أن املناسبة إمنا) أما(
املناسب ألنه يلزم من ترتيب احلكم عليه تلك املصلحة املقصودة للشارع من شرع 

 . احلكم
فلو فرضنا أن املناسبة ال تفيد ظن علية الوصف ال تكون املصلحة اليت رأيناها 
مترتبة على احلكم مقصودة للشارع، وكذا غريها ألن األصل عدمه فال تكون 

 . للمصاحلاألحكام مشروعة 
بطالن التايل وهو أن اهللا تعاىل شرع األحكام ألجل مصاحل العباد فقد ) وأما(

استدل عليه البيضاوي يف املنهاج باالستقراء وفيه نظر فإن االستقراء إمنا يدل على أن 
 إما أن األحكام شرعت هلا وكانت مقصودة للشارع من ،هناك مصاحل مع األحكام
ل عليه االستقراء جلواز أن تكون تلك املصاحل حاصلة مع شرع تلك األحكام فال يد
 . األحكام اتفاقًا من غري قصد

أنه يلزم من ثبوت اقتران غالب األحكام باملصاحل أن تكون تلك ) واجلواب(
املصاحل مقصودة من شرع األحكام إذ االتفاق إمنا يعقل يف حكم أو حكمني ال يف 

ومنه يعلم أن اهللا شرع أحكامه : سنويمعظم األحكام، وبذلك ظهر وجه قول األ
 واستدل اآلمدي يف ...لرعاية مصاحل عباده على سبيل التفضل واإلحسان إخل

أما اإلمجاع فهو أن أئمة الفقه : األحكام على بطالن التايل باإلمجاع واملعقول فقال
 جممعة على أن أحكام اهللا تعاىل ال ختلو عن حكمة ومقصود وإن اختلفوا يف كون

ذلك بطريق الوجوب كما قالت املعتزلة، أو حبكم االتفاق والوقوع كما يقول 
  .هـ.ا. أصحابنا

إن دعوى : وقد اعترض ابن السبكي على من ادعى اإلمجاع على ذلك، وقال
اإلمجاع باطلة ألن املتكلمني مل يقولوا بتعليل األحكام ملصاحل ال بطريق الوجوب وال 

 وكيف ينعقد اإلمجاع مع خمالفة مجاهري املتكلمني ،اجلواز وهو الالئق بأصوهلم
 . هـ املقصود منه.ا. واملسألة من مسائل علمهم

أن املتكلمني إمنا نفوا العلة والباعث باملعىن احلقيقي كما سبق يف ) واجلواب(
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وال أظن أن أحدا من العقالء ينفي أن اهللا حكيم ال يفعل إال حلكمة . تعريف العلة
 إال حلكمة من غري أن تكون باعثة له حبيث يعد بذلك مستكمالً وال يشرع حكما

كما سبق توضيحه .  بل على معىن أا غاية وحكمة مترتبة على فعله وحكمه،بغريه
 . يف تعريف العلة فتذكر
وأما املعقول فهو أن اهللا حكم يف صنعه فرعاية الغرض إما أن : مث قال اآلمدي

، فإن كان واجبا فلم خيل عنه املقصود ففعله يكون واجبا أو ال يكون واجبا
للمقصود يكون أقرب إىل موافقة املعقول من فعله بغري مقصود، فكان الزما من فعله 
ظنا وإذا كان املقصود الزما يف صنعه فاألحكام من صنعه فكانت لغرض ومقصود 

 إىل األول لتعاليه  إىل اهللا تعاىل، أو إىل العباد وال سبيلاًن عائدووالغرض إما أن يك
وأيضا فإن . عن الضرر واالنتفاع؛ وألنه على خالف اإلمجاع فلم يبق سوى الثاين

وما أرسلناك إالَّ  : األحكام مما جاء ا الرسول فكانت رمحة للعاملني لقوله تعاىل
 فلو خلت األحكام عن حكمة عائدة للعاملني ما ]١٠٧: األنبياء[ رمحة للعاملني
 :وأيضا قوله تعاىل. بل نقمة لكون التكليف ا حمض تعب ونصبكانت رمحة 

ورمحيت وسعت كل شيء ]فلو كان شرع األحكام يف حق ]١٥٦: األعراف 
ال ضرر وال ضرار ((: وأيضا قوله . العباد ال حلكمة لكانت نقمة ال رمحة ملا سبق

كان شرعها ضررا  فلو كان التكليف ال حلكمة عائدة إىل العباد ل)١())يف اإلسالم
 .هـ .ا. حمضا، وكان ذلك بسبب اإلسالم وهو خالف النص

)إن الغرض واملقصود إن أخذ على ظاهر كالمه كان حماالً على اهللا :)قلت 
تعاىل كما سبق توضيحه يف تعريف العلة، وإن أخذ على أنه غاية وحكمة ترتبت 

 .  مواضع واهللا أعلمعلى احلكم فال استحالة بل هو الواقع كما حققه السيد يف
واستدل اإلمام يف احملصول على أن اهللا تعاىل شرع أحكامه ملصاحل عباده بعدة 

 : وجوه
أن اهللا تعاىل خصص الواقعة املعينة باحلكم وذلك التخصيص إما أن ) األول(

يكون ملرجح أو ال، ال جائز أن يكون لغري مرجح وإال لزم ترجيح أحد الطرفني على 
                                                 

 .تقدم خترجيه ) ١(
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 مث ذلك املرجح إما أن يكون عائدا إليه ،جح وهو حمال فثبت أنه ملرجحاآلخر بال مر
تعاىل، وإما أن يكون عائدا إىل العبد واألول باطل بإمجاع املسلمني فتعني الثاين وهو 

 مث إن ذلك األمر الراجع إىل العبد إما ،أنه تعاىل إمنا شرع األحكام ألمر عائد إىل العبد
دة، وإما أن ال يكون مصلحة وال مفسدة، والثاين أن يكون مصلحة له أو مفس

 .والثالث باطالن باالتفاق فتعني األول فثبت أنه تعاىل إمنا شرع األحكام ملصاحل العباد
أنه يكفي للترجيح باإلرادة وذلك أمر عائد :  واعترض عليه القرايف مبا حاصله

عائدا إىل اهللا تعاىل خالف إليه تعاىل، ولئن سلمنا أنه غري اإلرادة فال نسلم أن كونه 
اإلمجاع فإن املعتزلة يقولون من كمال حكمته رعاية املصاحل فرعايتها كمال وعدمه 

 .هـ .ا. نقص، والكمال راجع إليه
أنه تعاىل حكيم بإمجاع املسلمني، واحلكيم ال يفعلُ إال ملصلحة ) الوجه الثاين(

ال للنص واإلمجاع واملعقول، فإن من يفعل ال ملصلحة يكون عابثًا والعبث عليه حم
ربنا  ]١١٥: املؤمنون[ أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثًا : النص فقوله تعاىل) أما(

، ]٣٩: الدخان[ما خلقنامها إال باحلق ]١٩١: آل عمران[ما خلقت هذا باطالً
و أن املعقول فه) وأما(اإلمجاع فقد أمجع املسلمون على أنه تعاىل ليس بعابث ) أما(و

العبث سفه والسفه صفة نقص، والنقص على اهللا تعاىل حمال فثبت أنه ال بد من 
 كما بينا فال بد من -عز وجل-مصلحة وتلك املصلحة ميتنع عودها إىل اهللا تعاىل 
 . عودها إىل العبد فثبت أنه شرع األحكام ملصاحل العباد

 : واعترض عليه القرايف بعدة أمور
قع على إطالق احلكيم عليه تعاىل مع االختالف يف معناه أن االتفاق و) أوالً(

فعند أهل السنة أنه حكيم مبعىن أنه موصوف بصفات الكمال العلم الشامل وغريه 
وعند املعتزلة أنه حكيم مبعىن أنه يراعي املصاحل على حسب . من الصفات السبعة

ة دون أهل السنة ألنه إطالق احلكيم يف العادة، فهذا القول إمنا يتم على رأي املعتزل
ال يلزم من اتصافه بالصفات السبعة رعاية املصاحل بل يرجح أحد اجلائزين على اآلخر 

 وميكن أن جياب ،هـ.ا. مبجرد إرادته اليت من شأا أن ترجح لذاا من غري مرجح
بأن اتصافه بصفات الكمال يقتضي أن يكون ألفعاله وأحكامه وحكم وغايات من 

 . اعثة له على احلقيقة كما سبقغري أن تكون ب
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أن اآليات اليت ساقها استدالالً على أنه ليس بعابث ليس املراد بالعبث ) ثانيا(
 أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثًا: فيها رعاية املصاحل بل عدم التكليف فمعىن قوله تعاىل

]لغري التكليف وهكذا: أي]١١٥: املؤمنون  . 
ه ليس بعابث إمنا تصح يف إطالق هذا اللفظ دعوى اإلمجاع على أن) ثالثًا(

 أما اخللق بغري معىن فال نسلم اإلمجاع على عدمه بل جيوز عليه ،إليهامه النقص
 . تعاىل، وال إمجاع فيه

 إذا فسر باخللق لغري مصلحة، وإمنا ...ال نسلم قوهلم العبث سفه إخل) رابعا(
تعاىل، أو يف ملك خلقه بغري إذن يكون سفها من املخلوق إذا أفسد يف ملك اهللا 

 . شرعي، وهذا ال ميكن فرضه يف حق اهللا تعاىل
مبنع ما قاله القرايف ملا علمت من أنه ال ينازع أحد يف أن ألفعاله ) واجلواب(

 . وأحكامه غايات وحكما، وإمنا اخلالف يف أا باعثة على احلقيقة أو ال
ولقد  :فًا مكرما لقوله تعاىلأنه تعاىل خلق اآلدمي مشر) الوجه الثالث(

 ومن كرم أحدا مث سعى يف حتصيل مطلوبه كان ]٧٠: اإلسراء[ كرمنا بين آدم
ذلك السعي مالئما ألفعال العقالء مستحسنا فيما بينهم فإذا ظن كون املكلف 

 . مشرفًا مكرما يقتضي ظن أنه تعاىل ال يشرع إال ما يكون مصلحة له
بأنه ليس كل ظن معتربا كما يف شهادة الفسقة واعترض عليه القرايف 

 . والصبيان، والكفرة، فإا مل تعترب شرعا مع إفادا الظن
ألن هذا الظن قد أيده الواقع فإن غالب األحكام الشرعية يترتب ) واجلواب(

 . عليها مصاحل للعباد
ما خلقت و :أن اهللا تعاىل خلق اآلدميني للعبادة لقوله تعاىل) الوجه الرابع(

 واحلكيم إذا أمر عبده بشيء فال بد أن ]٥٦: الذاريات[ اجلن واإلنس إال ليعبدون
يزيح عذره ويسعى يف حتصيل منافعه ودفع املضار عنه ليصري فارغ البال متمكنا من 

 فكونه مكلفًا يقتضي ظن أنه ،االشتغال بأداء ما أمره به واالجتناب عما اه عنه
 ...إخل) قوله بأن احلكيم(واعترض القرايف على . ما يكون مصلحة لهتعاىل ال يشرع إال 

. بأن هذا يف احلكمة العادية ال يف احلكمة يف حق اهللا تعاىل، فال يلزم فيها املناسبات
 .هـ .ا
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وميكن أن يقال بأن الواقع يف األحكام الشرعية قد روعي فيها هذه املناسبات 
 . تفضالً وإحسانا من اهللا تعاىل

النصوص الدالة على أن مصاحل اخللق ودفع املضار عنهم ) لوجه اخلامسا(
، ]١٠٧: األنبياء[ وما أرسلناك إال رمحةً للعاملني :مطلوب للشرع قال اهللا تعال

 ، وقال ]١٣: اجلاثية[ سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا: وقال
: ، وقال ]٧٨: حلجا[ وما جعل عليكم يف الدين من حرج :-عز وجل-

 . )٢())ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم((: ، وقال)١())بعثت باحلنيفية السهلة السمحة((
. واعترض عليه القرايف بأن املراد باإلرادة يف هذه اآلية عند أهل السنة األمر

أن الكالم يف األحكام الشرعية هل يترتب عليها مصاحل أو ال فكون املراد ) واجلواب(
 . دة يف اآلية األمر أدل على املقصود كما هو ظاهرباإلرا

  :أنه تعاىل وصف نفسه بكونه رؤوفًا رحيما بعباده، وقال) الوجه السادس(
ورمحيت وسعت كل شيء ]فلو شرع ما ال يكون للعبد فيه ]١٥٦: األعراف 

 واعترض عليه القرايف بأن املراد بالرمحة. مصلحة مل يكن ذلك إال رمحة وال رأفة
 . اإلرادة الستحالة الرمحة مبعناها احلقيقي عليه تعاىل

بأن الرمحة يف حقه تعاىل إرادة التفضيل واإلحسان ال مطلق إرادة ) وجياب(
 مث قال اإلمام فهذه الوجوه الستة دالة على أن اهللا تعاىل ما شرع األحكام ،واهللا أعلم

ة صرحوا بأنه جيب أن يكون  مث اختلفت الناس بعد ذلك فاملعتزل،إال ملصاحل العباد
فعله مشتمالً على املصلحة، وأنه يقبح من اهللا فعل القبيح وفعل العبث، والفقهاء 

 إمنا شرع األحكام ملصاحل العباد وأيدها بكل ما لديه ويف تعريف العلة أقام :يقولون
 األدلة على أن اهللا مل يشرع أحكامه ملصاحل ال للعباد وال له سبحانه وتعاىل، وقد

سبق هناك ما هو التحقيق من أن هللا يف أفعاله وأحكامه غايات وحكما من غري أن 
 . تكون باعثة له على شيء واهللا أعلم

                                                 
من حديث أيب أمامة وصححه ) ٧٨٦٨(والطرباين يف الكبري ) ٥/٢٢٦(أخرجه أمحد ) ١(

 ) .٢٩٢٤(األلباين يف الصحيحة 
 .تقدم خترجيه ) ٢(
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مث إن اإلمام يف احملصول واآلمدي يف األحكام قد ذكر أدلة كثرية على أن اهللا 
تعاىل مل يشرع أحكامه ملصاحل تعارض ما سبق ومعظمها يرجع إىل مباحث كالمية 

 . سألة خلق أفعال العباد االختيارية ولذلك أعرضنا عن تلخيصها والرد عليهاكم
هذا متام القول يف مسلك املناسبة وقد يظن من ال حيب الوقوف على مسائل 
العلوم مستوفاة أين أطلت الكالم يف هذا املسلك ولو درى ما حيتاج إليه من البحث 

 . صر واهللا هو املوفقوالتفصيل العتربين ممن اختصر بل اقتصر أو ق
 )هبالش(الطريق اخلامس من الطرق الدالة على العلية 

 : وفيه مباحث ثالثة
 . يف حتقيق معناه) األول(
يف حتقيق القول يف قياس غلبة األشباه ويف أنه من قياس الشبه أو ليس ) والثاين(

 . منه
االحتجاج يف ذكر اخلالف يف الشبه وبيان مذاهب العلماء فيه و) والثالث(

 . لكل مذهب
  :يف حتقيق معناه) البحث األول(
يف اللغة فقال يف املصباح الشبه بفتحتني من املعادن ما يشبه الذهب يف ) أما(

  .لونه وهو أرفع الصفر والشبه أيضا والشبيه مثل كرمي والشبه مثل محل املشابه
 املصدري وهو يف االصطالح فيطلق على الوصف الشبهي ويطلق باملعىن) أما(

كون الوصف شبيها وهو ذا املعىن من املسالك، وباملعىن األول من العلل اجلامعة، 
 قياس شبه وهو عبارة عن القياس الذي جيمع فيه بني األصل والفرع :ويقال أيضا

بوصف شبهي، ومن املعلوم أن كل قياس ال بد فيه من كون الفرع شبيها باألصل يف 
األصوليني اصطلحوا على ختصيص هذا االسم ذا النوع من علة جامعة إال أن 

مث إنك إذا اطلعت على معظم كتب األصول ترى اختالطًا يف الكالم على . األقيسة
 فبينما هم يتكلمونَ على الشبه مبعىن املسلك ترى الكالم ال ،هذه األمور الثالثة

اظر يف ذلك إىل ينطبق إال على الوصف الشبهي أو على قياس الشبه فيضطر الن
والذي جيعل اخلطب سهالً أا . ارتكاب التأويل يف عبارام باستخدام أو غري ذلك
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 . أمور متالزمة وأن الكالم على واحد منها يستتبع الكالم على اآلخر
فمثالً إذا قلنا أن الشبه باملعىن املصدري مسلك من مسالك العلة كان الوصف 

وكذلك إذا قلنا إن قياس الشبه حجة .  الشبه حجةالشبهي صاحلًا للعلية وكان قياس
كان الوصف الشبهي علة، وكان الشبه باملعىن املصدري مسلكًا عند اجلمهور 

ن الوصف الشبهي ال تثبت عليته إال إ :خالفًا البن احلاجب ومن تبعه الذين يقولونَ
 . مبسلك آخر غري املناسبة كما سيأيت تفصيل القول يف ذلك

ن الكالم على الشبه مبعىن املسلك، وملا كان حتديده بتحديد واملقصود اآل
الوصف الشبهي تعرضوا لبيانه مث منه يعرف املسلك كما أم فيما سبق عرفوا 

 .املناسب ومنه عرفت املناسبة
 وقد اختلفوا يف تعريف الوصف الشبهي اختالفًا عظيما حىت قال إمام 

وقد : ة يف صناعة احلدود وقال ابن السبكي ال يتحرر يف الشبه عبارة مستمر:احلرمني
زلة الشبه فإنه وسط بني الوصف ـ من:أي(زلة ـكثر التشاجر يف تعريف هذه املن

 .هـ .ا. ومل أجد ألحد تعريفًا صحيحا) املناسب والطردي
والسر يف ذلك أن الوصف الشبهي وسط بني الوصف املناسب والوصف 

 .  الشبه فكان متييزه عنها عسرياالطردي وفيه شبه بكل منهما ولذلك مسي
ويف البحر احمليط أن قياس الشبه من أهم ما جيب االعتناء به، وكذا الفرق بينه 

 بني الوصف الذي ابتين عليه قياس الشبه وبني الوصف الطردي أو :وبني الطرد أي
 . بني نفس قياس الشبه وقياس الطرد

.  مسألة أغمض من هذهلست أرى يف مسائل األصول: وقال ابن األنباري
 وها أنا أذكر لك مجيع ما وقفت عليه من تعاريفه مع بسط القول فيها ،هـ.ا

ما نقله اإلمام يف احملصول وتبعه البيضاوي يف املنهاج عن ) التعريف األول: (فأقول
الوصف املقارن للحكم إما أن يكون مناسبا له بذاته، وإما : القاضي أيب بكر فإنه قال

يكون مناسبا له بذاته ولكنه يستلزم املناسب، وإما أن ال يكون مناسبا للحكم أن ال 
 ،فاألول املناسب والثاين الشبه والثالث الطردي. بذاته وال مستلزما للمناسب

فالوصف الشبهي هو املقارن للحكم الذي ال يكون مناسبا له بذاته ولكنه يستلزم 
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 فمثال الوصف املناسب السكر ،الوصف كذلكاملناسب، والشبه مبعىن املسلك كون 
 ومثال ،مع احلرمة فإنه مناسب هلا بذاته كما سبق توضيحه يف مسلك املناسبة

الوصف الشبهي وصف الطهارة الذي علل به وجوب النية يف التيمم؛ حىت يقاس 
عليه الوضوء فإن الطهارة من حيث هي ال تناسب اشتراط النية وإال الشترطت يف 

. ا عبادة والعبادة مناسبة الشتراط النيةإعن النجس لكن تناسبه من حيث الطهارة 
كذا يف األسنوي ووجه مناسبة العبادة لوجوب النية أن النية ا تتميز العبادة عن 

 . العادة
)ا أن تكون إزالة النجاسة طهارة أو ال تكون:)فإن قلتفإن مل تكن ، إم 

 وإن كانت طهارة ،رطت يف الطهارة عن النجسطهارة فال يصح ما قاله، وإال الشت
فال خيلو إما أن تكون الطهارة مستلزمة للعبادة أو ال تكون، فإن كان األول لزم 

وإن كان الثاين فال يصح ما قاله من أن الطهارة . اشتراط النية يف إزالة النجاسة أيضا
 . ا عبادةإمناسبة لوجوب النية من حيث 

)قسم طريقه األفعال وهو الوضوء والتيمم : قسمان إن الطهارة:)قلت 
 وقسم يعد من باب التروك وهو إزالة النجاسة وهذا ،والغسل، وهذه تستلزم العبادة

 . مل يقصد منه حبسب األصل التعبد
: ومثال الوصف الطردي ما علل به من جوز الوضوء باملاء املستعمل وهو قوله

وضوء به كاملاء يف النهر، فإن بناء القنطرة على مائع تبىن على جنسه القنطرة فيجوز ال
 اخلل مائع ال تبىن على :املاء ليس مناسبا وال مستلزما للمناسب، ومثل ذلك قوهلم

جنسه القنطرة فال تزال به النجاسة كالدهن وإمنا زيد لفظ الدنس إلدخال املاء القليل 
صف الطردي أمثلة أخرى وللو. فإنه ال تبىن عليه القنطرة ولكنها تبىن على جنسه

 مث إن تعريف ،يعترب ذكرها من قبيل اهلذيان سنأيت على بعضها يف مسلك الطرد
 : القاضي للشبه مبا ذكر فيه نظر من وجوه

أن القياس الذي جيمع فيه بني األصل والفرع بالوصف الشبهي على ) األول(
مى بقياس الداللة  هو القياس املس-وهو الصوف املستلزم للمناسب-ما قاله القاضي 

وقياس الداللة من قبيل قياس العلة املقابل لقياس الشبه؛ ألن اجلمع فيه يف الواقع إمنا 
 . هو بذلك الالزم املناسب غري أنه اكتفى يف التعبري مبا يستلزمه
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أن القاضي وغريه قرروا أن قياس الشبه ال يصار إليه مع إمكان قياس ) الثاين(
ع فيه ذا الوصف الذي اعتربه القاضي وصفًا به هو الذي مجالعلة فلو كان قياس الش

 ال ميكن أن يتحقق أبدا إذ ال يصح اإلحلاق ذا الوصف مع وجود الزمه شبهياً
 . املناسب
لو كان الشبه على ما قاله القاضي ال يصح قول الشافعي إن تعذر ) الثالث(

 . دااملناسب كان حجة فإنه على كالمه ال يتعذر املناسب أب
)إن هذا النظر بوجوهه الثالثة مبين على أن املناسب الالزم معلوم :)فإن قلت 

وجيوز أن يكون مراد القاضي أنه املستلزم للمناسب من غري أن يعلم ذلك الالزم 
 وإمنا علمنا استلزامه له من التفات الشارع إليه فريجع تعريفه إىل التعريف ،املناسب

 . الصحيح اآليت
)بعد هذا أمران ي:)قلت : 
 . تصرحيهم بأن القياس املبين عليه هو قياس الداللة) األول(
إطباقهم على التمثيل له باملثال السابق وبيام لعني ذلك الالزم ) الثاين(
على أنك ستعلم أن الصوف الشبهي على التعريف الصحيح اآليت يعلم من . املناسب

 وإن مل تدرك العقول ،سب يف ذاتهالتفات الشرع إليه يف بعض األحكام أنه منا
 إن املراد على تسليم ما ذكر أنه :إال أن يقال) اللهم(مناسبته ال أنه مستلزم للمناسب 

 وإن مل تدرك ال أنه مستلزم لوصف ،متضمن املصلحة الناشئة من احلكم املرتب عليه
ر وعلى اجلملة أن هذا التعريف على مقتضى ما ذك. آخر مناسب للحكم وهو بعيد

 . ضعيف جدا
 :أي(الذي رأيته يف خمتصر التقريب واإلرشاد من كالمه : وقال ابن السبكي

أن قياس الشبه إحلاق فرع بأصل لكثرة أشباهه لألصل يف األوصاف من ) القاضي
 .هـ .ا. غري أن يعتقد أن األوصاف اليت شابه الفرع فيها األصل علة

يا على تعريفه السابق للوصف وهذا التعريف لقياس الشبه ميكن أن يكون مبن
وميكن . من غري أن يعتقد أن تلك األوصاف علة بل تستلزم العلة: الشبهي بأن يقال

أن يكون مبنيا على التعريف الصحيح اآليت بأن يقال من غري أن يعتقد أن تلك 
 مناسبة ولكن عهد التفات الشرع إليها يف بعض األحكام واهللا :األوصاف علة أي
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 . أعلم
وذكره اإلمام يف احملصول ولكن علم اعتبار جنسه القريب ) لتعريف الثاينا(

ألنه من حيث كونه غري مناسب يظن : قال ابن السبكي. من جنس احلكم القريب
 ومن حيث أنه عرف تأثري جنسه القريب يف اجلنس القريب للحكم مع ،عدم اعتباره

 والطردي هو غري املناسب ،أن غريه من األوصاف ليس كذلك ظن أن أوىل باالعتبار
مثال الوصف . الذي ال يعلم فيه اعتبار جنسه القريب يف جنس احلكم القريب

الشبهي اخللوة إلجياب املهر عند املالكية، وعلى املذهب القدمي عند الشافعية فإن هذا 
الوصف غري مناسب للحكم ألن وجوب املهر يف مقابلة التمتع بالوطء وجمرد اخللوة 

مظنة للوطء ال تستحق أن تقابل يف نظر العقول باملال إال أن جنس وإن كانت 
 . الوجوب وهو احلكم املطلق املتحقق يف التحرمي

)ما الفرق بني الوصف الشبهي على هذا التعريف وبني أحد أقسام :)فإن قلت 
املناسب وهو ما اعترب جنسه يف جنس احلكم، والذي قد مثلوا له مبثال املظنة املتحققة 

  ؟ اخللوة ويف الشربيف
)الفرق بينهما أن نوع الوصف هنا غري مناسب لنوع احلكم خبالفه :)قلت 

هناك فإن نوع الوصف مناسب لنوع احلكم يف الصورتني املتحقق فيهما جنس 
الوصف وجنس احلكم، فإن وصف اخللوة بالزوجة وإن كانت مظنة للوطء غري 

ف اخللوة باألجنبية، فإنه مناسب  خبال-كما سبق توضيحه-مناسب لوجوب املهر 
 . وكذا الشرب لكونه مظنة القذف مناسب لوجوب احلد. للتحرمي
)هل يشترط يف الوصف الشبهي على هذا التعريف أن يكون :)فإن قلت 

جنس الوصف مناسبا جلنس احلكم يف ذاته حبيث لو عرض على العقول لتلقته 
 . بالقبول
)تعبريهم بتأثري اجلنس يف اجلنس، وبدليل  الظاهر أنه يشترط بدليل:)قلت 

 على أنه إذا مل يكن اجلنس مناسبا للجنس فال معىن لكون الوصف ،املثال السابق
إال إذا كان اعتباره بالنص أو اإلمجاع حىت يظهر له ميزة على الوصف ) اللهم(شبهيا 
 . الطردي

التعريف الذي  وهو أن هذا ،بقي يف هذا املقام حبث مهم مل أر من تعرض له
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اختاره اإلمام يف الرسالة البهائية ال أظن أنه ينطبق على كثري من األوصاف الشبهية 
 بل ال يكاد ،اليت تنبين عليها األقيسة الشبهية اليت هي أكثر األقيسة املستعملة يف الفقه

ينطبق إال على املثال السابق الذي ميثل به مجيع من رأيت يف كتبهم من األصوليني، 
هو بالنسبة إىل الشافعية ال يصح إال على املذهب القدمي كأم مل جيدوا وصفًا و

فالذي أعتقده أن هذا التعريف إذا . شبهيا بين عليه قياس شبه إال على املذهب القدمي
قرر على ظاهره كما سبق، وكما هو مشهور يف كتب األصول يكون يف غاية 

تبار اجلنس يف اجلنس التفات الشارع إليه يف إذا أولناه وأردنا من اع) أما(الضعف 
بعض األحكام فإنه يرجع إىل التعريف الصحيح اآليت بيانه واهللا أعلم بالصواب، وإليه 

 . املرجع واملآب
للوصف الشبهي هو الوصف الذي ال تظهر مناسبته بعد ) التعريف الثالث(

 فهو دون ،ألحكامالبحث التام ولكن ألف من الشارع االلتفات إليه يف بعض ا
 ونفسه ال يدرك مالئمته ياملناسب ألنه غري ظاهر املناسبة يف ذاته أي أن العقل لو خل

 وإمنا علم من التفات الشارع إليه أنه مناسب على اإلمجال يترتب على ،للحكم
مشروعية احلكم ألجله مصلحة ملا علم أن اهللا إمنا يشرع األحكام ملصاحل العباد 

اإلسكار للتحرمي، فإن كونه مزيل للعقل الضروري لإلنسان خبالف املناسب ك
وهو أيضا فوق . وكونه مناسبا للمنع منه مما ال حيتاج يف العلم به إىل ورود الشرع

الطردي ألن الشارع مل يلتفت إىل الوصف الطردي يف شيء من األحكام؛ ولكونه 
 . وسطًا بني املناسب والطردي وفيه شبه بكل منهما مسي الشبه

 هو :وهذا التعريف هو الصحيح وقد نقله اآلمدي عن أكثر احملققني، وقال
وقد ذكر الغزايل يف املستصفى يف بيان الشبه قريبا من . األقرب إىل قواعد األصول

:  عن املناسب والطردي، قالهمث بعد أن وضحه توضيحا تاما وميز. هذا التعريف
اجلنس فلست أدري ما الذي أرادوا أو مب فإن مل يرد األصوليون بقياس الشبه هذا 
 .هـ .ا. فصلوه عن الطرد احملض وعن املناسب

طهارة تراد للصالة فيتعني فيها املاء : وتوضيحه باملثال أن تقول يف إزالة اخلبث
كطهارة احلدث فإن املناسبة بني كوا طهارة تراد للصالة وبني تعني املاء غري 

الشارع التفت إليه واعتربه بأن رتب احلكم وهو تعني املاء إال أننا ملا رأينا . ظاهرة



نرباس العقول٣٥٤ 

عليه يف طهارة احلدث بالنسبة إىل الصالة والطواف ومس املصحف غلب على ظننا 
 وأنه مشتمل على املصلحة وذلك ألن الصالة ،أن هذا الوصف مناسب للحكم

. ا املاءوالطواف ومس املصحف اشترط الشارع فيها الطهارة عن احلدث املتعني فيه
 يف إزالة اخلبث طهارة عن اخلبث تراد للصالة فقد اجتمع فيها قيود :فإذا قلنا
 .  وكوا تراد للصالة، وكوا عن اخلبث،كوا طهارة:ثالثة

األول والثالث فقد علمت أن الشارع التفت إليهما واعتربمها بأن رتب ) أما(
 . ة وغريهاحكم تعني املاء عليهما يف بعض األحكام من الصال

القيد الثاين وهو كوا عن اخلبث فال يلتفت إليه الشارع ومل يعتربه يف ) وأما(
 . شيء من هذه الصور

وال شك أن إلغاء غري املعترب أقرب وأنسب من إلغاء املعترب فكانت العلة 
 املقتضية حلكم تعني املاء هو الطهارة اليت تراد للصالة وكوا عن خبث ال تأثري له يف

 . املنع
ولكون الوصف الشبهي . هذا توضيح ما يف الشربيين مما يناسب هذا املقام

وقياس الشبه املبين عليه يف حمل الغموض رأينا أن نذكر األمثلة اليت ساقها الغزايل يف 
: فعلينا اآلن تفهيمه باألمثلة مث قال:  ما نصه-رمحه اهللا-قال . املستصفى لقياس الشبه

لشبه فهي كثرية، ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليها إذ يعسر إظهار أما أمثلة قياس ا
 . تأثري العلل بالنص واإلمجاع واملناسبة املصلحية

مسح الرأس ال يتكرر تشبيها له مبسح اخلف، : قول أيب حنيفة) املثال األول(
  فال يستحب فيه التكرار قياسا على التيمم ومسح اخلف،والتيمم واجلامع أنه مسح

. وال مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثري املسح فإنه أورد هذا مثاالً للقياس املؤثر
وقال ظهر تأثري املسح يف التخفيف يف اخلف والتيمم فهو تعليل مبؤثر وقد غلط فيه إذ 
ليس يسلم الشافعي أن احلكم يف األصل معلل بكونه مسحا بل لعله تعبد أو معلل 

زاع واقع يف علة األصل وهو أن مسح اخلف مل ـنا والنمبعىن آخر مناسب مل يظهر ل
نه تعبد ال يعلل، أو ألن تكراره يؤدي إىل متزيق اخلف، إ :ال يستحب تكراره أيقال

أو ألنه وظيفة تعبدية مترينية ال تفيد فائدة األصل إذ ال نظافة فيه لكن وضع لكي ال 
وضوء ال على األصل فمن تركن النفس إىل الكسل، أو ألنه وظيفة على بدل حمل ال
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أصل يؤدى باملاء : فالشافعي يقول. سلم أن العلة املؤثرة يف األصل هي املسح يلزمه
.  هي إحدى الوظائف األربعة يف الوضوء:فيتكرر كاألعضاء الثالثة فكأنه يقول
 وال ميكن ادعاء التأثري واملناسبة يف العلتني على ،فاألشبه التسوية بني األركان األربعة

 . ملذهبني وال ينكر تأثري كل واحد من الشبهني يف حتريك الظن إىل أن يترجحا
يف مسألة النية طهاراتان فكيف : -رمحه اهللا-قال الشافعي ) املثال الثاين(
 طهارة موجبها يف غري حمل موجبها فتفتقر إىل النية كالتيمم : وقد يقال؟يفترقان

 .ة، وإن مل يطلع على ذلك وهذا يوهم االجتماع يف مناسب هو مأخذ الني
)ا :  قال العالمة الشربيين:)قلتيف تقرير هذا املثال قد علل وجوب النية بكو

طهارة ألن الشارع اعتربها وحدها حيث رتب عليها وجوب النية يف مجيع األغسال 
 بل وغريها لالعتداد ا وألغى كوا بالتراب إذا مل يعتربه يف شيء من ذلك ،الواجبة
 .هـ .ا.  منه املناسبةفيظن

)سبق أن الطهارة يلزمها العبادة وأن العبادة مناسبة لوجوب النية :)فإن قلت 
 . وأن اجلمع ا من قبيل قياس العلة وأنه مىت أمكن قياس العلة ال يصار إىل قياس النية

)هذا مما اختلفت فيه األنظار فمن اعترب اجلامع فيه وصف الطهارة، ومل :)قلت 
 ومن انقدح له فيه معىن مناسب جعله ، له معىن مناسب جعله من قياس الشبهينقدح

 . من قياس العلة، وسيأيت يف آخر عبارة الغزايل التنبيه على مثل ذلك واهللا أعلم
تشبيه األرز والزبيب بالتمر والرب؛ لكوما ) املثال الثالث: (مث قال الغزايل
تشبيه بكوما مقدرين أو مكيلني ظهر  فإن ذلك إذا قوبل بال،مطعومني أو قوتني

إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة والطعم أو الوقت وصف ينبئ عن معىن . الفرق
به قوام النفس واألغلب على الظن أن تلك املصلحة يف ضمنها ال يف ضمن الكيل 

 .الذي هو عبارة عن تقدير األجسام
) للمناسب، وقد بينا هناك  قد سبق أن بعض األصوليني مثلوا بالطعم :)قلت

ومن ذلك تعلم أن األنظار قد ختتلف يف األوصاف فقد ينقدح لبعض . توجيه مناسبته
الناس فيها إثبات عليتها مبناسبة فتكون أوصافًا مناسبة وال ينقدح ذلك لبعض آخر 

 . فتكون أوصافًا شبهية وقد أشار إىل ذلك اإلمام الغزايل يف آخر عبارته واهللا أعلم
تعليلنا وجوب الضمان يف يد السوم بأنه أخذ ) املثال الرابع: (ال الغزايلمث ق
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وتعليل أيب حنيفة بأنه أخذ . لغرض نفسه من غري استحقاق وتعديه إىل يد العارية
على جهة الشراء واملأخوذ على جهة الشراء كاملأخوذ على حقيقته ويعديه إىل الرهن 

مؤثرة إذ مل يظهر بالنص أو اإلمجاع إضافة فكل واحدة من العلتني ليست مناسبة وال 
 . احلكم إىل هذين الوصفني يف غري يد السوم وهو يف يد السوم متنازع فيه

ن قليل إرش اجلناية يضرب على العاقلة ألنه بدل إ :قولنا) املثال اخلامس(
 ثبت ضرب الدية، وضرب إرش اليد :اجلناية على آدمي كالكثري فإنا نقول

ا يوجب الضرب على العاقلة فإنه على خالف واألطراف وحننال نعرف معىن مناسب 
املناسب لكن يظن أن ضابط احلكم الذي متيز به عن األموال هو أنه بدل اجلناية على 

 . اآلدمي فهو مظنة املصلحة اليت غابت عنا
نه صوم مفروض فافتقر إىل التبييت إ :قولنا يف مسألة التبييت) املثال السادس(
 صوم عني فال يفتقر إىل التبييت كالتطوع وكان الشرع : وهم يقولون،كالقضاء

رخص يف التطوع ومنع من القضاء فظهر لنا أن فاصل احلكم هو الفرضية، وهذا 
وأمثاله مما يكثر شبهه ورمبا ينقدح لبعض املنكرين للشبه يف بعض األمثلة إثبات العلة 

هي مآخذ هذه العلل ال ما : ثره فيقولبتأثري أو مناسبة أو بالتعرض للفارق وإسقاط أ
 . ذكرته من اإليهام

 ال يطرد ذلك يف مجيع األمثلة وحيث يطرد فليقدر انتفاء ذلك :)فنقول(
املأخذ الذي ظهر هلذا الناظر وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من اإليهام وهو كتقديرنا 

إمنا يريد  : عاىليف متثيل املناسب بإسكار اخلمر عدم ورود اإلمياء يف قوله ت
 . ]٩١: املائدة[ الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء

)احلديث واملقصود أن املثال ليس ) كل مسكر حرام( أي وعدم ورود :)قلت
مقصودا يف نفسه فإن انقدح يف بعض الصور معىن زائد على اإليهام املذكور فليقدر 

 . -رمحه اهللا-هـ .ا. هذا حقيقة الشبه وأمثلته. انتفاؤه
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 املبحث الثاين 
 يف قياس غلبة األشباه ويف أنه من قياس الشبه أو ليس منه يف حتقيق القول

اعلم أن قياس غلبة األشباه إحلاق فرع بأكثر األصلني شبها يف الصفات اليت 
 وحاصله أن يتردد فرع بني أصلني ملشاته لكل منهما فيلحق ،تعترب مناطًا للحكم

إحلاق العبد باملال يف إجياب القيمة ) مثاله(ها يف صفات مناط احلكم عظمهما شبأب
 . بقتله بالغة ما بلغت ألن شبهه باملال يف احلكم والصفة أكثر من شبهه باحلر فيهما

  .احلكم فكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد) أما(
اة بقيمته إذا اجتر الصفة فكتفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق الزك) وأما(

 . فيه
شبهه باحلر ففي األحكام التكليفية والصفات البدنية ورجحت األحكام ) وأما(

والصفات األوىل حىت أحلق باملال ألا أدخل يف باب اإلتالف كما سيأيت التنبيه 
 . عليه

وقياس الشبه على ما يؤخذ مما حررنا به فيما سبق الوصف الشبهي الذي ينبين 
 القياس هو إحلاق فرع بأصل يف حكمه لوصف جامع بينهما هو وصف عليه هذا

 . شبهي وقد سبقت أمثلته
مث إن األوصاف اليت شابه الفرع ذينك األصلني فيها يف قياس غلبة األشباه، 
وكان ألحدمها أكثر شبها فيها من اآلخر هل هي أوصاف شبهية فقط أو أوصاف 

فإن كان . ة وتارة تكون أوصافًا مناسبةمناسبة فقط أو تارة تكون أوصافًا شبهي
األول فقياس غلبة اِألشباه من قياس الشبه فقط ويكون بينه وبينه العموم واخلصوص 

 .املطلق
 . وبينه وبني قياس الشبه التباينوإن كان الثاين فهو من قياس العلة فقط ويكون 

لعلة، وإن كان الثالث فتارة يكون من قياس الشبه وتارة يكون من قياس ا
إذا متهد هذا فاعلم أن . ويكون بينه وبني كل منهما العموم واخلصوص الوجهني

األسنوي يف شرح املنهاج جرى على أن قياس غلبة األشباه نوع آخر مغاير لقياس 
 كما يؤخذ من استدالله بعبارة ،الشبه، وأن تلك األوصاف البد أن تكون مناسبة
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 شرحه قرر أن قياس غلبة األشباه إما أنه عني وابن السبكي يف. الغزايل يف املستصفى
قياس الشبه وإما أنه نوع منه، وقال الناس فيه على هذين االصطالحني ومل يقل أحد 

 . أنه قسيم له
وحنن إزاء هذا التضارب نذكر عبارات املتقدمني فيه مث ننظر فيها ونبني ما 

 احملصول بعد أن ذكر قال اإلمام يف: وصلنا إليه من وجه الصواب يف ذلك فنقول
 : للشبه تعريف القاضي، والتعريف الذي ذكر بعده ما نصه

 مسى هذا القياس قياس غلبة األشباه وهو -رضي اهللا عنه-واعلم أن الشافعي 
أن يكون الفرع واقعا بني أصلني فإن كانت مشاته إلحدى الصورتني أقوى من 

 فاحملكي عن ،ذي يقع به االشتباهحلق ال حمالة باألقوى فإما الأمشاته لألخرى 
 أنه كان يعترب الشبه يف احلكم كمشاة العبد املقتول للحر -رضي اهللا عنه-الشافعي 

وعن ابن علية أنه كان يعترب الشبه يف الصورة كرد اجللسة الثانية . ولسائر اململوكات
اة فيما  واحلق أنه مىت حصلت املش،يف الصالة إىل اجللسة األوىل يف عدم الوجوب

يظن أنه علة احلكم أو مستلزم ملا هو علة احلكم صح القياس سواء كان ذلك يف 
 .هـ .ا. الصورة أو يف األحكام

 مبا تردد فيه الفرع ) الشبه:أي(فمنهم من فسره : وقال اآلمدي يف األحكام
 بني األصلني ووجد فيه املناط املوجود يف كل واحد من األصلني إال أنه يشبه أحدمها

فإحلاقه مبا هو . يف أوصاف هي أكثر من األوصاف اليت ا مشاته لألصل اآلخر
 وذلك كالعبد املقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية احلر فإنه ،أكثر مشاة هو الشبه

  :قد اجتمع فيه مناطان متعارضان
النفسية وهو مشابه للحر فيها ومقتضى ذلك أن ال يزاد فيه على ) أحدمها(
 . الدية

املالية وهو مشابه للفرس فيها ومقتضى ذلك الزيادة إال أن مشاته ) الثاين(
للحر يف كونه آدميا مثابا معاقبا، ومشاته للفرس يف كونه مملوكًا مقوما يف األسواق 
فكان إحلاقه باحلر أوىل لكثرة مشاته له، وليس هذا من الشبه يف شيء فإن كل 

 وما ذكر من كثرة املشاة إن كانت مؤثرة فليست إال واحد من املناطني مناسب،
 وذلك ال خيرجه عن املناسب وإن كان ،من باب الترجيح ألحد املناطني على اآلخر
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 . يفتقر إىل نوع الترجيح
ومنهم من فسره مبا عرف املناط فيه قطعا غري أنه يفتقر يف آحاد الصور إىل 

لصيد بعد أن عرف أن املثل واجب بقوله حتقيقه وذلك كما يف طلب املثل يف جزاء ا
 وليس هذا أيضا من ]٩٥: املائدة [ فجزاء مثل مـا قتـل من النعم : تعاىل

الشبه إذ الكالم إمنا هو مفروض يف العلة الشبهية والنظر ههنا إمنا هو يف حتقيق احلكم 
ن الواجب ودليل أ. الواجب وهو األشبه ال يف حتقيق املناط وهو معلوم بداللة النص

عم فكان ذلك نبه أنه أوجب املثل ونعلم أن الصيد ال مياثله شيء من الشهو اِأل
حمموالً على األشبه كيف وهو جمزوم مقطوع به والشبه خمتلف فيه وكيف يكون 

  ؟املتفق عليه هو نفس املختلف فيه
ومنهم من فسره مبا اجتمع فيه مناطان خمتلفان ال على سبيل الكمال إال أن 

 وذلك كاللعان فإنه قد ،مها أغلب من اآلخر فاحلكم باألغلب حكم باألشبهأحد
وجد فيه لفظ الشهادة واليمني، وليسا مبتمحضني ألن املالعن مدع واملدعي ال تقبل 

وهذا وإن كان أقرب من املذاهب املتقدمة إال أنه مهما . شهادته لنفسه وال ميينه
ملالزمة هلا يف نظرنا فيجب احلكم ا غلبت إحدى الشائبتني فقد ظهرت املصلحة ا

 وقد ذكر الغزايل يف املستصفى حنو ما ،هـ.ا. ولكنه غري خارج عن التعليل املناسب
ذكره اآلمدي ألنه ذكر يف الطرف الثالث الذي عقده لبيان ما يظن أنه من الشبه 

س من املختلف فيه، وليس منه ثالثة أقسام وال نرى حاجة لذكر القسم األول ألنه لي
 : -رمحه اهللا-الشبه قطعا، فنقتصر على ذكر القسمني الثاين والثالث قال 

ما عرف منه مناط احلكم مث اجتمع مناطان متعارضان يف ) القسم الثاين(
) مثاله. (موضع واحد فيجب ترجيح أحد املناطني ضرورة فال يكون ذلك من الشبه

الفرس فإما أن كفس كاحلر، مال أن بدل املال غري مقدر وبدل النفس مقدر والعبد ن
الفرس وتارة باحلر، وذلك يظهر يف ترجيح أحد بيقدر بدله أو ال يقدر فتارة يشبه 

املعنيني على اآلخر وقد ظهر كون املعنيني من مناط احلكم، وإمنا املشكل من الشبه 
 ،جعل الوصف الذي ال يناسب مناطًا مع أن احلكم مل يضف إليه وههنا باالتفاق

 . م ينضاف إىل هذين املنطنياحلك
ما مل يوجد فيه كل مناط على الكمال لكن تركبت الواقعة ) القسم الثالث(
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 . من مناطني وليس يتمحض أحدمها فيحكم فيه باألغلب
أن اللعان مركب من الشهادة واليمني وليس بيمني حمض ألن ميني ) مثاله(

هد يشهد لغريه وهو إمنا يشهد املدعي ال تقبل واملالعن مدع وليس بشهادة ألن الشا
 ويف اللعان لفظ اليمني والشهادة فإذا كان العبد من أهل اليمني ال من أهل ،لنفسه

الشهادة وتردد يف أنه هل هو من أهل اللعان وبان لنا غلبة إحدى الشائبتني فال ينبغي 
ر وكذلك لفظ الظها. أن خيتلف يف أن احلكم به واجب وليس من الشبه املختلف فيه

 . حمرم وكلمة زور فيدور بني القذف والطالق
 والكفارة تتردد بني العبادة والعقوبة ويف ،وزكاة الفطر تتردد بني املؤنة والقربة

ا فإذا تناقض حكم الشائبتني، وال ميكن إخالء الواقعة عن أحد احلكمني ممشاه
ني فينبغي أن وظهر دليل على غلبة إحدى الشائبتني ومل يظهر معىن مناسب يف الطرف

 وهذا أشبه هذه األقسام الثالثة مبأخذ الشبه فإنا نظن أن العبد ،حيكم باألغلب األشبه
وأشكل األمر يف . ممنوع من الشهادة لسر فيه مصلحة وممكن من اليمني ملصلحة

اللعان وبان أن إحدى الشائبتني أغلب فيكون األغلب على ظننا بقاء تلك املصلحة 
 .  األغلباملودعة حتت املعىن

 .  مب يعلم املعىن األغلب املعني:)فإن قيل(
 تارة بالبحث عن حقيقة الذات وتارة باألحكام وكثرا وتارة بقوة :)قلنا(

بعض األحكام وخاصيته يف الداللة وهو جمال نظر اجملتهدين، وإمنا يتوىل بيانه الفقيه 
ب االعتراف باحلكم دون األصويل والفرض أنه إذا سلم أن أحد املناطني أغلب وج

مبوجبه ألنه إما أن خيلى عن أحد احلكمني املتناقضني وهو حمال، أو حيكم باملغلوب 
 . أو بالغالب فيتعني احلكم بالغالب فكيف يلحق هذا بالشبه املشكل املختلف فيه

نعم لو دار الفرع بني أصلني وأشبه أحدمها يف وصف ليس مناطًا وأشبه اآلخر 
طني فهذا من قبيل احلكم بالشبه واإلحلاق باألشبه واألمر فيه إىل يف وصفني ليسا منا

اجملتهد فإن غلب على ظنه أن املشاركة يف الوصفني توهم املشاركة يف املصلحة 
اجملهولة عنده اليت هي مناط احلكم عند اهللا تعاىل، وكان ذلك أغلب يف نفسه من 

 فحكم هنا بظنه، فهذا من مشاركة األصل اآلخر الذي مل يشبه إال يف صفة واحدة
قبيل احلكم بالشبه أما كل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم فاتباعه من قبيل قياس 
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 .هـ .ا. الشبه
هذا ما أردنا نقله من كالم أئمة األصول فيما خيتص بقياس غلبة األشباه وما 
مل نذكره من كالم غريهم ال خيرج عنه، ويؤخذ من جمموع هذا الكالم أن الفرع 

لحكم ويلحق بأكثرها لارة يتردد بني أصلني فيشبه كالً منهما أوصاف مناسبة ت
شبها، وتارة يتردد بينهما فيشبههما يف أوصاف شبهية ليست مناسبة للحكم ويلحق 

 إذا :بأكثرها شبها أيضا، فعلى ذلك يكون قياس غلبة األشباه تارة من قياس العلة أي
نعم لو دار الفرع بني أصلني : (لناه من عبارتهكانت األوصاف قول الغزايل فيما نق

فيعلم من ذلك أن ما قاله األسنوي من أن قياس غلبة األشباه نوع آخر غري ..) إخل
ن قياس غلبة األشباه إما إ :قياس الشبه ليس على إطالقه كما أن قول ابن السبكي

 إىل الواقع؛ عني قياس الشبه، أو نوع منه ليس على إطالقه وإن كانت عبارته أقرب
 . ألن كثريا من األصوليني صرحوا بأن قياس الشبه هو قياس غلبة األشباه

رضي اهللا -وعبارة اإلمام الرازي يف احملصول ظاهرة يف أن اإلمام الشافعي 
 يسمي قياس الشبه قياس غلبة األشباه، وكذلك ما ذكره ابن السبكي نفسه من -عنه

 .  جيتذب الفرع أصالن واهللا أعلمأن بعضهم حيتج بقياس الشبه بشرط أن
 : بقي علينا أمران

 .اعتبار اآلمدي والغزايل ملا ذكراه من األمثلة يف القسمني ) أحدمها(
مما تردد بني أصلني وأشبه كالً منهما يف معىن مناسب وبذلك ) الثاين والثالث(

 لقياس  مع أن غريمها أورد هذه األمثلة بعينها،حكما بأن مثل هذا ليس من الشبه
الشبه فإن ابن السبكي أورد ما ذكراه يف القسم الثالث من إظهار املتردد بني القذف 
والطالق واللعان املتردد بني اليمني والشهادة، واعتربها فروعا تتفرع عليه وزاد عليها 
احلوالة تتردد بني االستيفاء واالعتياض واجلنني يشبه بعض األم ويشبه إنسانا منفردا 

على أنه يتفرع على تردد هذه األبواب بني معانيها فروع كثرية وأشار إىل أن ونبه 
 . اإلحاطة بأمثال ذلك إمنا تعرف من كتب األشباه والنظائر

ولعل السر يف هذا االضطراب اختالف األنظار يف تطبيق املناسبة والشبه فإن 
ذا الوصف مناسب خفية فقد يرى بعض الناظرين أن ه) ومنها(جلية، ) منها(املناسبة 

أن اعتبار مدى ) ثانيهما(بل هو شبهي للحكم، ويرى بعض آخر أنه ليس كذلك 
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فكان إحلاقه به أوىل ملا قدمناه يف هذا املثال من أن مشاة العبد املقتول للحر أكثر 
مشاته للمال أكثر فكان إحلاقه به أوىل، ويف حواشي مجع اجلوامع أن إحلاقه 

 موافق ملا مشى عليه الفقهاء وقد بني السر يف ذلك العالمة باألموال يف الضمان
الشربيين بأنه إذا كان القياس يف اإلتالف فاملعترب خصوص باب اإلتالف ال مجيع 
األبواب، إذ اعتبار الشارع لوصف يف باب العبادات مثالً ال يدلُ على اعتباره له يف 

 ،هـ .ا. أقل من مشاته للمالباب اإلتالف ومشاته العبد للحر يف باب اإلتالف 
 . واهللا أعلم بالصواب
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 بحث الثالثامل
 وإقامة األدلة لكل مذهب) هبالش(يف بيان مذاهب العلماء يف 

اعلم أنه وقع اإلمجاع على أن قياس الشبه ال يصار إليه مع إمكان قياس العلة، 
م األصوليني يف مث اختلفوا فيه إذا تعذر قياس العلة والذي يؤخذ من جمموع كال

 : حكاية هذا اخلالف أن املذاهب على سبيل اإلمجال ثالثة
أن قياس الشبه حجة، وأن الوصف الشبهي يصح أن يعترب ) املذهب األول(

 باملعىن املصدري مسلكًا وطريقًا داالً على علية هعلة ولكن مع عدم اعتبار الشب
 آخر من املسالك ما عدا  بل ال بد من إثبات عليته مبسلك،الوصف الشبهي لضعفه

 ، بل يكون وصفًا مناسبا،مسلك املناسبة ألنه لو ثبت ا ال يكون وصفًا شبهيا
. وعلى هذا املذهب جرى ابن احلاجب ويعرفون الشبه عليه مبا يثبت بدليل منفصل

 ظنا ضعيفًا وقد :واحتج هلذا املذهب بأن كون الوصف شبهيا يفيد ظنا ما بالعلية أي
 . يف إفادته الظن فيحتاج إىل إثباته بأحد مسالك العلة غري املناسبة كما سبقينازع 

وفيه نظر فإنه مىت صح التعليل بالوصف الشبهي فكونه شبهيا وهو املسلك 
كاف يف الداللة على عليته من غري حاجة إىل مسلك آخر، فإن النـزاع مفروض 

 . فيما إذا عدم الوصف املناسب فتأمل
أن قياس الشبه ليس حبجة وليس الوصف الشبهي بعلة، وال ) يناملذهب الثا(

وبه قال أكثر : قال ابن السمعاين: قال يف البحر احمليط. كونه شبهيا بل املسالك
 وصار إليه أبو زيد ومن تبعه، وذهب ،احلنفية وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم
 . م ابن السمعاينهـ كال.ا. إليه أبو بكر، واألستاذ أبو منصور البغدادي

وإليه ذهب أبو إسحاق املروزي والشريازي، والقاضي أبو : قال يف البحر
الطيب، وأبو بكر الصرييف، والقاضي ابن الباقالين، لكن هو عند القاضي أيب الطيب 
والشيخ أيب إسحاق الشريازي صاحل ألن يرجح به، وبه جزم القاضي أبو بكر يف 

 ونسب صاحب مسلم الثبوت هذا القول أيضا إىل ترجيح العلل من كتاب التقريب،
واحتج هلذا . احلنفية وإىل القاضي أيب بكر الباقالين والصرييف والشيخ أيب إسحاق

املذهب ما ذكره البيضاوي يف املنهاج من أن الشبه ليس مبناسب وكل ما ليس 
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شبهي مناسبا مردود باإلمجاع فالشبه مردود باإلمجاع، ومراده بالشبه الوصف ال
 ومىت ثبت أنه ال يصح التعليل به ثبت أن ،ومعىن كونه مردودا أنه ال يصح التعليل به

كونه شبيها ليس مسلكًا من مسالك العلة وأن قياس الشبه املبين عليه ليس حبجة، 
 . ومجيع ما ذكر هو املطلوب

وفيه أنه إن أريد باملناسب املناسب بالذات فال نسلم الكربى إذ ليس كل ما 
وإن أريد به املناسب مطلقًا سواء كان مناسبا . ليس مناسبا بالذات مردودا باإلمجاع

 فإن الشبه مناسب ،بالذات أو حبسب التفات الشرع إليه كما سبق فالصغرى ممنوعة
حبسب التفات الشرع إليه كما سبق، فالصغرى ممنوعة فإن الشبه مناسب حبسب 

واحتج له ثانيا كما يف . فاسري السابقةو بالتبع على حسب التأالتفات الشرع 
احملصول بأن املعتمد يف إثبات القياس على عمل الصحابة ومل يثبت عنهم أم 

 ومل جيب عنه اإلمام ولنا أن مننع عدم متسك الصحابة به ،هـ.ا. متسكوا بالشبه
 . فليس مجيع األقيسة املنقولة عنهم من أقيسة املعاين واهللا أعلم

 :  املذهب أموروبعد ففي هذا
أطلق مجيع من رأيت كتبهم من األصوليني يف حكاية هذا املذهب ) األول(

 سواء كان منصوصا على علية الوصف أو جممعا عليها أو :القول برد قياس الشبه أي
 ثبوت علية الشبه :وقضية ذلك أي: مل يكن، ويف اآليات البينات البن قاسم ما نصه

س باعتبار الوصف الغري املناسب بالذات قياس شبه وإن بالنص أو اإلمجاع أن القيا
نص الشارع على علية ذلك الوصف أو أمجعوا عليها وأن يف حجيته اخلالف الذي 

 وقد يستشكل جريان القول برده مع ورود النص أو اإلمجاع على ،ذكره املصنف
، ولعله أقرب النص على العلية ال يستلزم تعديها وحيتمل: إال أن يقال) اللهم(العلية 

أنه حيث ورد النص أو اإلمجاع على العلية خرج القياس عن كونه قياس الشبه الذي 
 .هـ .ا. هو حمل اخلالف فلرياجع

 قد سبق أننا ذكرنا يف مسلك املناسبة عند الكالم على املؤثر أن :)أقول(
بارة املنصوص على عليته أو اجملمع عليها مقبول باالتفاق ولو مل يكن مناسبا، وع

ومعىن كونه مؤثرا أنه ظهر تأثريه يف احلكم : (الغزايل يف املستصفى يف مبحث املناسبة
 .هـ .ا). باإلمجاع أو النص، وإذا ظهر تأثريه فال حيتاج إىل املناسبة



 ٣٦٥ نرباس العقول

ويؤخذ من السعد على العضد، والشربيين على مجع اجلوامع أنه يف هذه احلالة 
 أن حمل النـزاع هو قياس الشبه الذي يسمى قياس شبه، فيتلخص من جمموع ذلك

 . مل ينص على عليته ومل جيمع عليها قطعا من غري تردد واهللا أعلم بالصواب
حكاية هذا القول عن احلنفية مشكلة فإن إمام احلرمني نقل يف ) األمر الثاين(

الربهان القول بالشبه الصوري الذي هو أضعف أنواع األقيسة الشبهية عن أيب حنيفة 
ونقل الغزايل يف .  فإنه احلق التشهد الثاين باألول يف عدم الوجوب-ضي اهللا عنهر-

شفاء الغليل كما ذكره الزركشي يف البحر عن الشافعي، وأيب حنيفة، ومالك القول 
ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليه إذ :  وقال يف املستصفى،بالشبه بطرق متسكهم به

 . إلمجاع واملناسبة املصلحيةيعسر إظهار تأثري العلل بالنص وا
مسح الرأس ال يتكرر تشبيها له مبسح : مث ذكر من أمثلة الشبه قول أيب حنيفة

اخلف والتيمم واجلامع أنه مسح، وقد سبقت عبارته، مث إم إذا قالوا حبجية قياس 
 من غري نص أو إمجاع على علية الوصف الشبهي كما هو فرض الكالم :الشبه أي

لك مع عدم القول باإلخالة فليحرر هذا املوضوع فإين مل أجد يف كتبنا فكيف يتفق ذ
 واالعتذار عن هذا التضارب بأن ذلك مبين على ،وال يف كتبهم ما يشفي الغليل

اختالف األنظار يف األوصاف املناسبة والشبهية من حيث تطبيقها على جزئياا ال 
 . ريفيد يف رتق هذا الفتق واهللا أعلم حبقائق األمو

نسبة هذا القول إىل القاضي مشكلة أيضا؛ ألن قياس الشبه ) األمر الثالث(
على تعريفه السابق هو قياس الداللة وقياس الداللة من قبل قياس العلة الذي ليس 
موضع خالف، ولذلك مل يذكره ابن السبكي يف مجع اجلوامع مع من رد قياس 

وا له هنا القول برده بالنظر إىل تعريف الشبه بعد أن ذكر تعريفه السابق، ولعلهم نسب
آخر فقد ذكر األصوليون له تعاريف أخرى غري تعريفه السابق تقرب من التعريف 

 . الصحيح للشبه وقد ذكرنا بعضها فيما سبق واهللا أعلم
أن قياس الشبه حجة وأن الوصف الشبهي صاحل للعلية، وأن ) املذهب الثالث(

 وذكر ،ن مسالك العلة وهو مذهب اجلمهورالشبه باملعىن املصدري مسلك م
وقال . الزركشي يف البحر كونه حجة حكما والقرطيب عن أصحابنا وأصحام

 شارح العنوان أنه قول أكثر الفقهاء، وقال يف القواطع أنه ظاهر مذهب الشافعي 
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قوله يف ) منها: ( وقد أشار إىل االحتجاج به يف مواضع من كتبه-رضي اهللا عنه-
 وتابعه عليه أكثر األصحاب كذا يف البحر ، النية طهارتان فكيف يفترقانإجياب
 . احمليط

إن ذلك يؤثر : ويف ابن السبكي نقالً عن القاضي يف خمتصر التقريب أنه قال
 .هـ.ا.  وال يكاد يصح عنه مع علو رتبته يف األصول-رضي اهللا عنه-عن الشافعي 

 وزاد عليه أن كالم الشافعي متأول ومثله ما قاله الشيخ أبو إسحاق يف اللمع
.  فإنه يرجح بكثرة األشباه وجيوز ترجيح العلل بكثرة األشباه،حممول على قياس العلة

 .هـ .ا
 يف األم والرسالة -رضي اهللا عنه-وحنن ننقل ما وقفنا عليه من عبارات اإلمام 

جتهاد من  يف باب إثبات القياس واال-رضي اهللا عنه-لنتعرف منها احلقيقة، قال 
 : والقياس من وجهني: (الرسالة
أن يكون الشيء يف معىن األصل فال خيتلف القياس فيه، وأن يكون ) أحدمها(

 . الشيء له يف األصول أشباه فذلك يلحق بأوالها به، وأكثرها شبها فيه
 يف البيان اخلامس -رضي اهللا عنه- وقال ،هـ.ا. وقد خيتلف القائسون يف هذا

 : وموافقته تكون من وجهني: ا نصهمن الرسالة م
أن يكون اهللا ورسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله ملعىن فإذا ) أحدمها(

وجدنا ذلك املعىن فيما مل ينص فيه بعينه كتاب وال سنة أحللناه أو حرمناه ألنه يف 
احلالل أو احلرام، أو جند الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غريه، وال جند شيئًا 

. رب به شبها من أحدمها فنلحقه بأوىل األشباه شبها به كما قلنا يف جزاء الصيدأق
 .هـ .ا

والقياس :  يف باب اجتهاد احلاكم يف األم ما نصه-رضي اهللا عنه-وقال 
 : قياسان
أن يكون يف مثل معىن األصل فذلك الذي ال حيل ألحد خالفه مث ) أحدمها(

ل، والشيء من أصل غريه فيشبه هذا ذا قياس أن يشبه الشيء بالشيء من األص
وموضع الصواب فيه عندنا واهللا : قال الشافعي. األصل ويشبه غريه باألصل غريه

إن أشبه أحدمها يف . زر فأيهما كان أوىل بشبهه صريه إليهـتعاىل أعلم أن ين
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 .هـ .ا. خصلتني واآلخر يف خصلة أحلقه بالذي هو أشبه يف خصلتني
 يقول بقياس غلبة األشباه -رضي اهللا عنه-ة يف أنه فهذه النصوص صرحي

طهارتان فكيف : (احتجاجا ال على سبيل الترجيح به وما نقلناه سابقًا عنه من قوله
. صريح أيضا يف أنه حيتج بقياس الشبه الذي مل يتردد الفرع فيه بني أصلني) يفترقان

 . واخلالصة أنه حيتج بقياس الشبه بنوعيه واهللا أعلم
 :  اختلف القائلون حبجيته من وجهنيمث
أن منهم من اعتربه مطلقًا، ومنهم من اشترط يف اعتباره أن جيتذب ) األول(

وخالصته أنه . الفرع أصالن، وليس له أصل سوامها فيلحق بأحدمها بغلبة األشباه
 . حيتج بنوع من قياس الشبه فقط وهو قياس غلبة األشباه

 : ألشباه اليت يغلب ا على أربعة أقوالاختلفوا يف ا) الوجه الثاين(
أن املعترب املشاة يف احلكم فقط دون الصورة حكاه اإلمام الرازي يف ) األول(

 وهلذا أحلق العبد املقتول -رمحه اهللا-احملصول، والبيضاوي يف املنهاج، عن الشافعي 
مع أن كالً بسائر اململوكات يف لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية جبا

وحكاه ابن السمعاين عن أصحابنا . منهما يباع ويشرى، وقد سبق توضيح هذا املثال
كوطء الشبهة فإنه مردود إىل النكاح يف وجوب املهر لشبهة الوطء بالنكاح يف 

 . األحكام
يف الترتيب يف الوضوء عبادة يبطلها : ومن أمثلته أن تقول: قال ابن السبكي
والبطالن ه فاملشاة يف احلكم الذي ،ب فيها مستحقًا كالصالةاحلدث، فكان الترتي

 . باحلدث وال تعلق له بالترتيب وإمنا هو جمرد شبه
األخ ال يستحق النفقة على أخيه ألنه ال حيرم منكوحة أحدمها على ) ومنها(

 .هـ .ا. اآلخر فال يستحق النفقة كقرابة بين العم
 حكاه اإلمام والبيضاوي عن ابن علية وهو ،اعتبار املشاة يف الصورة) الثاين(

 كقياس اخليل على البغال واحلمري يف سقوط -إبراهيم بن إمساعيل اجلهمي-بالتصغري 
 الزكاة بصورة شبه، أو كقياس اخليل على البغال واحلمري يف حرمة اللحم، وحكاه

ل بصفة من وإذا جاز تعليل األص: ابن السمعاين عن بعضه معلالً بوجود الشبه، قال
وألن العلل أمارات فيجوز أن يكون الشبه يف . ذاته جاز تعليله بصفة من صفاته
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 كما جيوز أن يكون الشبه يف املعىن أو احلكم أمارة على ،الصورة أمارة على احلكم
 . احلكم

وهذا ليس بصحيح إمنا الصحيح أن جمرد الشبه يف الصورة ال جيوز : قال
 ،كان له تأثري يف احلكم بأن يفيد قوة يف الظن للحكم االتعليل به ألن التعليل ما 

والشبه يف الصورة ال تأثري له يف احلكم وليس هو مما يفيد قوة يف الظن حىت يوجب 
 .هـ .ا. حكما

وذهب قوم من أهل البدع إىل اعتبار املشاة يف : وقال األستاذ أبو منصور
ة األخرية من الصالة ال يضر الصورة وهو قول األصم وهلذا زعم أن ترك اجللس

 وهذا ما نقله إمام احلرمني يف الربهان عن أيب ،كاجللسة األوىل، وال يعتد خبالفه
كذا يف البحر . حنيفة، ونقله عن أمحد يف إحلاقه اجللوس األول بالثاين يف الوجوب

حلكم واعترب ابن علية املشاة يف الصورة دون ا:  وعبارة ابن السبكي،احمليط مع زيادة
 وهذا ما نقله إمام احلرمني يف الربهان عن أيب حنيفة ،ومقتضى ذلك قتل احلر بالعبد

تشهد : (ونقله عن أمحد يف إحلاقه التشهد الثاين باألول يف عدم الوجوب حيث قال
وعن أمحد أيضا يف . يقتل احلر بعبد الغري: وكذلك قوله) فال جيب كالتشهد األول
أحد اجللوسني يف الصالة فيجب : اين يف الوجوب حيث قالإحلاقه اجللوس األول بالث

 .هـ .ا. كاجللوس األخري
. واعترب ابن علية املشاة يف الصورة حىت ال يزاد على الدية: وعبارة األسنوي

 .  يف صورة إحلاق العبد املقتول باحلر: أي،هـ.ا
 . اعتباره يف احلكم مث األشباه الراجعة إىل الصورة) والثالث(
حكاه القاضي كما يف البحر احمليط . اعتباره فيهما على حد سواء) لرابعوا(

 . وابن السبكي
اعتبار املشاة فيما غلب على الظن أنه مناط احلكم بأن يظن أنه ) واخلامس(

علة احلكم أو مستلزم لعلة احلكم فمىت كان كذلك صح القياس سواء كانت املشاة 
واحلق أنه مىت : وعبارته يف احملصول. اإلمام الرازييف الصورة أو يف احلكم وهو قول 

حصلت املشاة فيما يظن أنه علة احلكم أو مستلزم ملا هو علة احلكم صح القياس 
وحكاه :  قال الزركشي يف البحر،هـ.ا. سواء كان ذلك يف الصورة أو يف األحكام
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 . القاضي يف التقريب عن ابن سريج واهللا أعلم
زي يف احملصول حلجية الشبه وتبعه البيضاوي يف املنهاج بأن واحتج اإلمام الرا

الشبه يفيد ظن العلية وكلما كان كذلك فهو حجة جيب العمل به فالشبه حجة جيب 
 أنه ملا -وهو تعريف القاضي-الصغرى فبياا على التعريف األول ) أما (،العمل به

وبياا على . شتراك يف العلةظن كونه مستلزما للعلة كان االشتراك فيه مفيدا لال
التعريف الثاين أنه ملا ثبت أن احلكم ال بد له من علة والعلة إما هذا الوصف أو غريه 
مث رأينا أن جنس هذا الوصف أثر يف جنس هذا احلكم ومل يوجد هذا املعىن يف سائر 

  فال شك أن ميل القلب إىل استناده إىل هذا الوصف أقوى من ميله إىل،األوصاف
استناده إىل غري ذلك الوصف، وبياا على التعريف الثالث الصحيح أنه ملا رأينا 
التفات الشارع إليه واعتباره يف بعض األحكام دون غريه فال شك أنه حيصل الظن 

الكربى فلما سبق مرارا من العمل ) وأما (،بكونه هو العلة دون غريه من األوصاف
 . وبعض شراح املنهاج هذا الدليلكذا قرر اإلمام . بالظن واجب

وذا تعلم أن قول األسنوي يف تقريره أن الشبه يفيد ظن كون ذلك الوصف 
يفيد ظن : وهي قوله-علة ال يتأتى على التعريف األول للشبه، وعبارة ابن السبكي 

 ما املراد بالشبه الذي يفيد : أجود من عبارة األسنوي مث لقائل أن يقول-وجود العلة
لعلية هل هو باملعىن املصدري وهو املسلك أو هو مبعىن الوصف الشبهي؟ فإن ظن ا

كان املراد به املعىن املصدري ويكون املقصود بيان وجه كونه طريقًا دالة على العلية 
 ألنه ال ؛فمع كونه خالف ظاهر استدالهلم على املقدمتني للدليل يكون مصادرة

 وإن كان املراد بالوصف ، أنه يفيد ظن العليةمعىن لكون الشبه داالً على العلية إال
الشبهي وهو الظاهر من بيام ملقدميت الدليل فال معىن لكون الوصف يفيد ظن علية 
نفسه على التعريف الثاين والثالث، وال معىن لكون ذلك الوصف حجة جيب العمل 

 . به
ية أنه وميكن أن جياب باختيار الشق الثاين ووجه كون الوصف يفيد ظن العل

 التفت إليه الشارع واعتربه أو أثر جنسه يف جنس احلكم :من حيث كونه شبهيا أي
 واملراد بكونه حجة جيب العمل به اإلحلاق به، أو املراد حجة ،يفيد ظن كونه علة

قياس الشبه املبين عليه والعمل مبقتضاه، مث إذا ثبت أن الوصف الشبهي علة من حيث 



نرباس العقول٣٧٠ 

به باملعىن املصدري طريق دالة على العلية استقالالً من غري كونه شبهيا ثبت أن الش
 . بحاجة إىل مسلك آخر واهللا أعلم بالصوا

 ما -رمحه اهللا-واحتج اآلمدي لكون الشبه دليالً على العلية بوجه آخر فقال 
الشبه مع قران احلكم دليل على كون الوصف علة وبيانه أنا إذا رأينا حكما : نصه

 فال خيلو إما أن يكون ،فني وأحد الوصفني شبهي واآلخر طرديثابتا عقيب وص
احلكم ثابتا ملصلحة أو ال ملصلحة ال جائزان يقال بالثاين إذ احلكم الشرعي ال خيلو 
عن مصلحة، وإن مل يكن ذلك بطريق الوجوب فلم يبق غري األول وهو أنه ثابت 

لوصف الشبهي أو الطردي ملصلحة وتلك املصلحة ال ختلو إما أن تكون يف ضمن ا
لعدم ما سوامها، وال خيفى أن اشتمال الوصف الشبهي على املصلحة أغلب على 
الظن من اشتمال الطردي عليها ألن الطردي جمزوم بنفس مناسبته والشبهي متردد 

 وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به يف ،فيه على ما تقرر
 .هـ .ا. هالشرعيات على ما تقدم تقرير

وقد أكثر أصحابنا يف االحتجاج لقياس الشبه : ويف البحر احمليط للزركشي
لعل ((: أنه علية الصالةُ والسالم نبه عليه يف قوله) أحدها(وأصح ما ذكروه مسالك 

 شبه حال هذا السائل يف نزع العرق من أصوله  ووجهه أن النيب ))عرقًا نزعه
 . زع العرق من أصول الفحلـبن

أن قياس املعىن إمنا صري إليه إلفادته الظن، وهذا يفيده فوجب القول ) انيهاوث(
مبنع إثارة : واعترض األنباري أوال بأنه قياس يف األصول فال يسمع، وثانيها. به

 . هـ عبارة البحر.ا. الظن
 وميكن أن جياب عن األول بأن هذا ليس من قبيل القياس إذ ليس :)أقول(

 عليه ويراد إحلاق قياس الشبه به وإمنا املقصود بيان أن وجه قياس املعىن منصوصا
وعن . الداللة يف قياس املعىن موجود يف قياس الشبه فينبغي االحتجاج به كاألول
 . الثاين بأنا قد بينا فيما سبق يف تقرير دليل اإلمام واآلمدي وجه إثارته الظن

ومن : قعة من حكم، قالواوثالثها أنه مل ختل وا: مث قال الزركشي يف البحر
 ،مارس مسائل الفقه وترقى من رتبة املبادئ فيها علم أن املعىن املخيل ال يعم املسائل

ا وشرائط ئان كثريا من أصول الشرع خيلو من املعاين خصوصا يف العبادات وهيإف



 ٣٧١ نرباس العقول

عنه  فاضطررنا إىل قياس الشبه وال يلزمنا الطرد ألنا يف غنية ،املناكحات واملعامالت
 فوضح أن القول بالشبه من ،إذ هو ينسحب على مجيع احلوادث فلم يكن من داع له

 .هـ .ا. حمل الضرورة ولوال الضرورة ملا شرع القياس
 : روبعد ففي هذا املذهب أمو

 وأصحابه أم ال -رضي اهللا عنه-يؤخذ مما نقلوه عن الشافعي ) األول(
ط أن الشافعي اعترب الشبه الصوري يف  ويف البحر احملي،يعتربونَ الشبه الصوري

 : مواضع
إحلاق اهلرة الوحشية باألنسبة على الصحيح دون احلمر الوحشية ) منها(

الختالف ألوان الوحشية كاألهلية خبالف احلمر الوحشية فإن ألواا متحدة دون 
 . احلمر األهلية؛ ألن ألواا خمتلفة

قيل ما أكل شبهه من الرب أكل حيوانات البحر الصحيح حل أكلها و) ومنها(
فصاحب هذا الوجه اعترب الشبه الصوري، وعلى هذا الوجه قال البغوي، وابن 

قال . محار البحر ال يؤكل فأحلقوه باحلمار األهلي دون الوحشي: الصباغ وغريمها
 . وفيه نظر فإنه ال نزاع يف أن األصل يف حيوان البحر احلل: الزركشي
 . كإجياب البقرة األنسية يف الوحشيةجزاء الصيد ) ومنها(
السلت وهو يشبه احلنطة يف صورته والشعري يف طبعه فهل يلحق ) ومنها(

أن الربوي إذا كان ال يكال ) ومنها: (باحلنطة أو الشعري أو هو جنس مستقل؟ أوجه
. وال يوزن فيعترب بأقرب األشياء شبها به على أحد األوجه وقس عل هذه نظائره

 . بعض حذف مع ،هـ.ا
أم نسبوا إىل ابن علية أنه اعترب الشبه الصوري ومل يوضحوا ) األمر الثاين(

مذهبه ومل حيرروا النقل عنه فقد خيطر بالبال سؤال مل أجد اجلواب عنه، وهو أن 
نه ال حيتج بقياس الشبه إال إذا إهل ابن علية يعترب الشبه الصوري فقط حبيث : يقال

 فال حيتج بقياس ،ورة خبالف ما إذا كانت املشاة يف احلكمكانت املشاة يف الص
الشبه أو هو يعترب الشبه الصوري إذا تعارض مع غريه كما يف مثال العبد املقتول؟ أما 
إذا شابه الفرع األصل أو األصلني يف األحكام والصفات غري الصورة ومل حيصل له 

 ظاهر مقابلته مبذهب الشافعي شبه يف الصورة فإنه حيتج به أيضا، واألول هو 
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، والثاين ظاهر ما نقلناه عن ابن السمعاين من التعليل إن كان هو -رضي اهللا عنه-
 . املعلل بذلك فليحرر واهللا أعلم

إذا نظرت يف حكاية أقوال القائلني حبجية الشبه ترى أن فيها التقابل ) الثالث(
أم أرادوا باحلكم ما يشمل بني احلكم والصورة من غري تعرض للصفة، والظاهر 

الصفة غري الصورة كما يؤخذ من عبارة ابن السبكي يف مجع اجلوامع وشرحه 
 . للمحقق احمللي واهللا أعلم

 خامتة ملبحث الشبه يف أمور
ذكر الزركشي يف البحر احمليط وابن السبكي يف شرح املنهاج أن ) األول(

يف أن املصيب من اجملتهدين واحد القاضي بىن اخلالف يف قياس الشبه على اخلالف 
إن كنت تذب عن القول بأن املصيب واحد من : أو كل جمتهد مصيب فإنه قال

اجملتهدين فاألوىل بك إبطال قياس الشبه، وإن قلت بتصويبهم فلو غلب على ظن 
 . اجملتهد حكم من قضية اعتبار الشبه فهو مأمور به قطعا

 إىل أن رد قياس الشبه والقول به ال )اضييعين الق( أأوم: قال إمام احلرمني
وهذا فيه نظر عندنا فإن األليق مبا : يبلغ إىل القطع وهو من مسائل االحتمال، قال

طع قكلما آل إىل إثبات دليل من األدلة فيطلب فيه ال: مهده يف األصول أن يقال
 على البناء وحاصله أن إمام احلرمني مل يوافق القاضي على أن املسألة ظنية، ووافقه

ويف هذا : قال ابن السبكي. على مسألة تصويب اجملتهدين على تقدير ثبوت أا ظنية
البناء على هذا التقدير نظر فإن قياس الشبه إن كان باطالً فكيف يغلب على ظن 

 باطالً، وكيف جيوز له العمل مبا هو مبين هاجملتهد حكم مستند إليه مع كونه عند
صول ظن مستند إليه فال عربة لبنائه على فاسد وإن كان على باطل؟ وإن فرض ح

. قياس الشبه صحيحا فهو معمول به كسائر األدلة من غري تعلق بتصويب اجملتهدين
 .  املقصود منه،هـ.ا

قال الزركشي يف البحر احمليط هل يستعمل الشبه مرسالً كما استعمل ) الثاين(
هذا شيء غامض ومل أقف على : هاناملناسب مرسالً؟ قال األنباري يف شرح الرب

 .هـ .ا. نص فيه ولو قيل به مل يبعد
ورمبا يكون ذلك على أحد : قال الزركشي. وقد صرح إمام احلرمني باملنع منه
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تفسرييه للشبه وهو أن يناسب تشابه األصل والفرع مطلقًا ال يف حكم معني فعلى 
 يوهم مناسبة للحكم اخلاص  وإن قلنا يف تفسريه ما،هذا ال يتحقق الشبه إال بأصل

أو مالئمة ألوصاف نص الشارع عليها، ومل تظهر مناسبتها أو غري ذلك من التفاسري 
 .هـ كالم الزركشي .ا. السابقة جاز استعماله مرسالً

)ا بالذات :)قلتوقد علمت أن التعريف الصحيح للشبه أن ال يكون مناسب 
حلكم عليه يف بعض األحكام فال يتصور ولكن الشارع التفت إليه واعتربه بأن رتب ا

 . أن يكون مرسالً يظهر ذلك بأدىن تأمل واهللا أعلم بالصواب
يذكر يف بعض كتب األصول مذاهب يف حجية الشبه غري ما ) الثالث(

ذكرناها وهي عند التحقيق ترجع إىل ما ذكرناه:  
حلكم يف واقعة قوهلم ال يعترب قياس الشبه إال عند إرهاق الضرورة إىل ا) منها(

 وهذا املعىن ال خيالفه مجيع من يعترب قياس الشبه ،ال يوجد منها إال الوصف الشبهي
 . ملا علمت من أم أمجعوا على أا ال يصار إليه إال إذا تعذر قياس العلة

قوهلم إمنا يعترب بشرط أن ال يثبت للحكم علة بعينها وإال كان ) ومنها(
وع إىل أشباه وصفات مل يتعني كوا علة للحكم، وهذا الرجوع إليها أوىل من الرج

ا ال خيالف فيه أحد من القائلني به ملا ذكرناهأيض . 
قوهلم إمنا يعترب بشرط أن ال يوجد شيء أشبه بالفرع من األصل وهذا ) ومنها(

 . ال خيالفه أحد ممن ذكر ألنه شرط طبيعي
 نعين بقياس الشبه أن يشبه أنا ال: قال القاضي أبو حامد املروزي يف أصوله

الشيء الشيء من وجه لكن يعترب أن ال يوجد شيء أشبه به منه فال يوجد أشبه من 
الوضوء بالتيمم، وكذا القصاص يف الطرف بالقصاص يف النفس، أو على العكس 
وهذا ألن إحلاق الشيء بنظائره وإدخاله يف سلكه أصل عظيم فإذا مل يكن شيء 

بد من إحلاقه به قال الزركشي نقالً عن صاحب القواطع وهذا أشبه به منه مل يكن 
 .هـ .ا. الذي قاله القاضي أبو حامد تقريب حسن

 ويف متثيله بالقصاص يف األطراف، ويف النفس ملا حنن فيه نظر فإن :)أقول(
 . اجلامع فيه وصف مناسب كما ال خيفى واهللا أعلم

احث القياس تصورا وتطبيقًا بل هذا متام القول يف الشبه وعندي أنه أدق مب
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 . أعتقد أنه ال يستطيع تطبيقه على وجهه إال من بلغ رتبة االجتهاد
فعلى من زين له الشيطان سوء عمله ورآه حسنا وغرته نفسه حىت اعتقد أنه 
بلغ هذه الرتبة اجلليلة حبفظه حديثًا أو حديثني أن يلج باب هذا القياس وخيوض هذا 

 ال مندوحة من خوضه لريد املسائل إىل أشباهها والنظائر إىل البحر اخلضم؛ فإنه
نظائرها، وحينئذ يرى من عجزه أن بينه وبني هذه الرتبة أمدا بعيدا فريجع إىل اهللا 

 . تعاىل ويتوب ويتبع سبيل املؤمنني إن كان منصفًا من نفسه غري جاهل جبهله
يه من يشاء ال خيتص من حنن ال ننكر أن تلك الرتبة فضل من اهللا تعاىل يؤت

حيث هو فضل اهللا بزمن دون زمن، وأن االجتهاد يتنوع ويكون جزئيا كما هو 
 وكيف ننكر ذلك مع أننا نرى العلماء من أتباع األئمة يف كل زمن إىل يومنا ،كلي

هذا جيتهدون يف إرجاع احلوادث املستحدثة إىل نظائرها املنصوصة يف حدود أصوهلا 
 كما أنا نراهم يربرونَ من ،ه هلم أئمتهم من القواعد والضوابطالقطعية وما مهد

مكنونات الشريعة وأسرارها ما يزداد به ذوو البصائر إميانا وتصديقًا بأن هذه الشريعة 
 . الغراء صاحلة لكل زمان ومكان بأحكام ثابتة األصول والفروع ال تتغري بتغري الزمان

إذا قسناهم بأهل العلم جند أم مل يبلغوا وإمنا ننكر على أولئك الزعانف الذين 
م وصلوا أ مث نراهم يتطاولون ويدعونَ ،درجة الوصول إىل أبسط قواعد األصول

 ويا ليتهم يقفون عند هذا احلد ويكون عملهم قاصرا ،إىل مصاف األئمة اجملتهدين
ق على أنفسهم وضررهم الحقًا م ولكنهم يسلكون طريقًا يعترب من أخطر الطر

سواء كان ذلك بقصد أو بغري قصد، ذلك أم يلقون يف نفوس العامة باألساليب 
املختلفة أن العربة يف الدين مبا وافق الكتاب والسنة ال مبا قاله أبو حنيفة ومالك 

األمر الذي ينشأ عنه نزع الثقة من نفوس العامة ؤالء األئمة . والشافعي وأمحد
ستنبطوه ودونوه من األحكام قد يكون خمالفًا ملا جاء وحيملهم على االعتقاد بأن ما ا

به الكتاب الكرمي والسنة املطهرة وال شك أن هذه احلالة من أشد احلاالت خطورة 
 أن يأخذ أحكام دينه من -وإن مل يكن أهالً لفهم أبسط املسائل-فتقدير كل واحد 

وبذلك ميكن إنكار الكتاب والسنة فإذا مل يكن احلكم واضحا أنكر أنه من الدين 
معظم األحكام الشرعية، فإن الكثري منها مستخرج بدقة االستنباط ويكون أمر الدين 
فوضى وتفتح األبواب للملحدين فيدخلونَ يف الشريعة بنيام السيئة فيؤلونَ 
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إىل اندثار ) ال قدر اهللا(النصوص على حسب أهوائهم وأغراضهم مبا يؤل تدرجييا 
ها حملها يف الواقع مع إلباسه ثوب الشريعة يف الظاهر وهناك الشريعة وإحالل غري
 . هدانا اهللا وإياهم إىل سواء السبيل. تكون الطامة الكربى

 الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية الدوران
 : ويعرب عنه األقدمون باجلريان وبالطرد والعكس وفيه مبحثان

 . يف حتقيق معناه) األول(
 ذكر اخلالف فيه وبيان مذاهب العلماء وإقامة احلجج لكل يف) والثاين(
  :يف حتقيق معناه) األول. (مذهب
يف اللغة فالدوران يف األصل مصدر دار حول البيت يدور دورا ودورانا، ) أما(

إذا طاف به ودوران الفلك تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غري ثبوت وال 
 . استقرار
ح فعرفه البيضاوي يف املنهاج بأن حيدث احلكم حبدوث يف االصطال) وأما(

 .  وذلك الوصف يسمى مدارا واحلكم يسمى دائرا،الوصف وينعدم بانعدامه
مث إن الدوران قد يكون يف حمل واحد كالسكر مع عصري العنب فإن قبل أن 

 وكالطعم مع ،حيدث فيه وصف اإلسكار كان مباحا وعند حدوثه حدثت احلرمة
يف حب الرب فإنه وهو مأكول فيه الربا فإذا زرع وصار قصيالً غري مطعوم فال الربا 

ويكون يف حملني كالطعم يف . ربا فيه، فإذا عقد احلب وصار مطعوما عاد الربا فيه
كان ربويا، وملَّا مل يوجد يف احلرير مثالً مل يكن  حترمي الربا فإنه ملا وجد الطعم يف الرب

 . شراح املنهاج تبعا لإلمام يف احملصولهذا ما قاله . ربويا
ويؤخذ من تقرير العالمة الشربيين يف مواضع أن الدوران ال بد أن يكون يف 
حمل واحد وسنحققه يف مسلك الطرد إن شاء اهللا تعاىل ولنرجع إىل شرح التعريف 

 .  إن حيدث احلكم فيه نظر ألن احلكم خطاب اهللا وهو قدمي:)قوله: (فنقول
 . وفيه التحقيق أن التعلق قدمي أيضا. أن املراد حدوث التعلق) واجلواب(
هذا إذا جرينا على أن احلكم هو . أن املراد مظهر ذلك التعلق) واجلواب(

خطاب اهللا فإن جرينا على أن احلكم هو ما ثبت باخلطاب كالوجوب واحلرمة كما 
 . ادثهو رأي غري األشاعرة فال إشكال باملرة ألن ما ثبت باخلطاب ح
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 حبدوث الوصف حيتمل أن تكون الباء للسببية وحيتمل أن تكون :)وقوله(
  .والتعريف على كل احتمال مشكل. للمصاحبة

على األول فيقتضي أن ال يتحقق الدوران إال إذا حتقق كون الوصف علة ) أما(
وعلم ذلك مبناسبة أو غريها، وإذا كان كذلك فال معىن لكون الدوران من أدلة 

لية كما هو واضح وإن كانت الباء للمصاحبة كان التعريف غري مانع ألنه يصدق الع
على مثل املتضايفني مع أنه ال يقال حلدوث كل منهما حبدوث اآلخر وعدمه بعدمه 

 لزم أن يكون أحدمها علة يف -والدوران يفيد العلية- دوران :دوران إذ لو قيل له
 . اآلخر وليس كذلك

 أن تكون الباء للمصاحبة وال يكون للتعريف غري مانع أنا خنتار) واجلواب(
 . بصدقه على مثل املتضايفني ألن ما يف مثلهما من مصدوق الدوران

وما ذكره يف السؤال من أنه لو كان ما يف مثلهما دورانا للزم أن يكون 
علية أحدمها علة يف اآلخر ألن الدوران يفيد العلية فغري مسلم ألن الدوران إمنا يفيد ال

 . بشرط عدم املانع
إذا وجد مانع كاملعية يف املتضايفني فال يفيد فإن العلية مع املعية ال تعقل ) أما(

ألن العلة جيب أن تكون سابقة على املعلول يف التعقل، واملعلول مرتب عليها بأن 
كان كذا فوجد كذا وسيأيت إيراد مثل املتضايفني على كون الدوران مفيدا : يقال
 . لية، وذلك فرع حتقق الدوران فيه واهللا أعلمللع

واعلم أن الغزايل اختار يف املستصفى أن الدوران مبعىن ثبوت احلكم عند ثبوت 
الوصف وعدمه عند عدمه ال يفيد علية الوصف، وإمنا يفيدها إذا كان مبعىن ثبوت 

بوت عند احلكم بثبوت الوصف فكيف إذا انضم إليه زواله بزواله، وإمنا مل يفد الث
. الثبوت والزوال عند الزوال ألن احلكم يزول بزوال علته، وبزوال جزئها أو شرطها

هذا حكم : نعم إذا انضم إليه السرب والتقسيم فإنه يفيد ظن العلية كما إذا قال
حادث فال بد له من علة وال شيء ميكن أن يعلل إال كذا وكذا والكل باطل سوى 

وذكر يف شفاء الغليل كما نقله األصفهاين أن . الوصف الفالين فلزم كونه علة
 وإىل صحيح وهو ، إىل فاسد وهو الثبوت عند الثبوت:الدوران ينقسم إىل قسمني

 . الثبوت بالثبوت، وعند ذلك يستغىن عن العدم بالعدم
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ما ذكره حجة اإلسالم فيه نظر؛ وذلك ألن : قال اإلمام يف الرسالة البهائية
ف هو نفس كونه علة فكيف يستدل على علية الوصف ثبوت احلكم بثبوت الوص

 وتوضيح اعتراضه على كالم الغزايل أن تعريف الدوران ،هـ.ا. بثبوت احلكم بثبوته
بثبوت احلكم بثبوت الوصف مع جعل الباء للسببية كما هو صريح كالمه، حيث 

كون أبطل التعريف الثاين يقتضي أن الدوران ال يتحقق وال يتصور إال إذا حتقق 
الوصف علة، وعلم ذلك بطريق آخر كاملناسبة وإذا كان كذلك فال حتصل فائدة من 

 .  بل ال يتصور على هذا استقالله يف الداللة عليها،االستدالل به على علية الوصف
)إن الدوران حينئذ يفيد تقوية الداللة على العلية بدليل قول :)فإن قلت 
 .  فله فائدة يف اجلملة،بزواله فكيف إذا انضم إليه زواله :الغزايل

)ا أوالً فهذا تسليم بأن الدوران ليس دليالً مستقالً على العلية:)قلتأم  . 
ثانيا فإن الدوران على تعريفه السابق إمنا يتحقق بكون الوصف علة ) وأما(

 . للحكم وإذا ثبت ذلك فلم حنتج إىل انضمام الزوال بالزوال
واعلم أنه يتعذر تقرير ما ذكره الغزايل : صولقال األصفهاين يف شرح احمل

وذلك ألنه ال بد أن نقول على رأيه ثبت احلكم بثبوت الوصف الفالين، وانعدم 
بانعدامه وذلك يدل على علية الوصف فنقول املقدمة األوىل إن ثبتت مل حنتج إىل 

قدمتني فال الثانية أصالً إذ ال معىن للعلية إال ذلك، وإن مل تثبت بطلت إحدى امل
وقد أورد على نفسه يف شفاء الغليل هذا : يتقرر ما ذكره أصالً، مث قال األصفهاين

. رجع حاصل االستدالل إىل الثبوت بالثبوت ومن يسلم ذلك: السؤال حيث قال
عمدة الدليل البناء : وإمنا املسلم الثبوت مع الثبوت أو عند الثبوت؟ وأجاب عنه فقال

 : على مقدمتني
 . هذا حادث فال بد له من علة حادثة) اإحدامه(
قال . ال حادث إال الوصف الفالين فيلزم إضافة احلكم إليه) والثانية(

 .هـ .ا. وهذا ال يدفع السؤال املذكور: األصفهاين
 ألنه رجوع إىل طريقة السرب والتقسيم، واعتراف بأن الدوران مبجرده ال :أي
 . يفيد العلية

ور هيقول على أي حال بأن الدوران بالتعريف املشواخلالصة أن الغزايل ال 
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وهو الثبوت مع الثبوت والعدم مع العدم، مث ينازع يف إفادته العلية كما نازع غريه 
 . واهللا أعلم بالصواب

) بعند(أو ) مبع(مث اعلم أن البيضاوي كان ينبغي له أن يعرب يف تعريف الدوران 
الباء توهم إرادة السببية كما أراد ذلك ا  ألن ؛كما عرب اإلمام وغريه) الباء(دون 

 . الغزايل وحينئذ يكون التعريف يف غاية اإلشكال كما يعلم مما سبق
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 بحث الثاينامل
 وبيان مذاهب العلماء واالحتجاج لكل مذهب يف ذكر اخلالف فيه

 : اعلم أن األصوليني اختلفوا يف إفادة الدوران للعلية على ثالثة مذاهب
 يفيد ظن العلية بشرط عدم املزاحم وعدم املانع كما سيأيت أنه) األول(

توضيحه وهو قول اجلمهور منهم إمام احلرمني، ونقله عن القاضي وممن حكاه عن 
وألصحابنا : قال. وإليه ذهب كثري من أصحابنا: األكثرين الكيا، وقال ابن السمعاين

ألستاذ أبو منصور عن أيب إنه املختار، وحكاه ا: وقال اهلندي. العراقيني شغف به
ذهب كل من يعزي إىل اجلدل إىل أنه أقوى ما : وقال إمام احلرمني. بكر الصرييف

يثبت به العلل وذكر القاضي أبو الطيب الطربي أن هذا املسلك من أقوى املسالك، 
 . وكاد يدعي إفضاءه إىل القطع

 ال :تزلة، ورمبا قيل ونقل عن بعض املع.أنه يفيد القطع بالعلية) املذهب الثاين(
 . دليل فوقه، حكاه ابن السمعاين عن بعض أصحابنا

أنه ال يفيد العلية مبجرده ال قطعا وال ظنا وهو اختيار األستاذ أيب ) الثالث(
 وقال يف كتاب ،منصور وابن السمعاين والغزايل كما سبق عنه والشيخ أبو إسحاق

الذي مييل إليه القاضي، ونقله ابن برهان وهو : قال الكيا. نه قول احملصلنيإ :احلدود
 فإن صح النقل فيهما يكون له ،عنه، وتقدم أن إمام احلرمني نقل عنه القول بإفادته
 . قوالن، واختار هذا املذهب اآلمدي وابن احلاجب

)إن الدوران : إن هذا اخلالف غري متناسب إذ كيف يعقل أن يقال:)فإن قلت 
 . ن يفسدها قطعاإ :لال يفيد العلية أصالً ويقا

)ا اشترط مناسبة املدائر للدار كما قاله :)قلتكان القائل بأنه يفيدها قطع 
 . احملقق احمللي

)إن مناسبة الوصف ال متنع االحتمال وال تستلزم العلية جلواز أن :)فإن قلت 
يكون الوصف مناسبا وليس هو العلة لعدم اعتبار الشارع له يف تعلق احلكم ومع 

  ؟الحتمال كيف يثبت القطعا
)ليس املراد القطع عقالً حبيث ال جيوز العقل أن يكون املدار مع :)قلت 

 وال شك أن اجتماع املناسبة مع الدوران ،املناسبة غري علة بل املراد القطع العادي
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يفيد القطع عادة وإن مل يفده كل منهما على انفراده ألن للمجموع حكما خيصه 
 فإن كل جزء منها ال يصلح أن يكون علة مع صالحية ،العلة املركبةكما يف أجزاء 
 . اجملموع هلا

)هل صاحب القول بالقطع يقول بأن الدوران من غري مناسبة :)فإن قلت 
الوصف يفيد ظن العلية، وصاحب القول األول يقول بالقطع العادي مع املناسبة 

 .زاع إىل قولني فقط أو ال؟ وحينئذ يكون متحدا مع القول الثاين، ويرجع النـ
)ا صاحب القول بالقطع مع املناسبة فيقول بإفادة الدوران ظن العلية :)قلتأم 

من غريها، وأما صاحب القول األول فقد ال يوافق الثاين على القطع مع املناسبة، 
من ذلك تعلم أن حمل النـزاع هو . وحينئذ يكون الفرق بني القولني من هذه اجلهة

وران اجملرد، وما نقله العالمة الشربيين عن ابن السبكي يف شرح املختصر من أن الد
 ،بعضهم يشترط يف إفادة الدوران العلية مناسبة الوصف فليس قوالً رابعا يف املسألة

 . بل هو عني القول الثالث بأن الدوران مبجرده ال يفيد واهللا أعلم بالصواب
الدوران : قال النقشواين: قرايف ما نصهبعد كتابة ما تقدم رأيت يف شرح ال

 كما نقطع بأن ،عني التجربة وقد تكثر التجربة فتفيد القطع وقد ال تصل إىل ذلك
 فهذا منشأ اخلالف يف أن الدوران يفيد ،قطع الرأس مستلزم للموت ونظنه مع السم

ال بد من اليقني عند قوم أو الظن عند قوم أو ال يفيد ألبتة نظرا إىل النقوض، وأنه 
ضميمة إليه ويكون التكرير مرة أو مرتني فيكون احلق التفصيل بني كثرة التكرار 

 وانظر هل كالمه هذا يأيت بالنسبة إىل ،هـ.ا. وقلتها وأن ال يطلق القول يف ذلك
 . الوصف املدار مع احلكم الشرعي الدائر أو هو قاصر على مثل ما ذكره

 : بعدة أدلةله املذهب األول فقد احتج ) أما(
وقد ذكره اإلمام يف احملصول وتبعه البيضاوي يف املنهاج أن احلكم مل ) األول(

يكن مث كان فيكون حادثًا وكل حادث ال بد له من علة بالضرورة، وعلته إما 
الوصف املدار أو غريه ال جائز أن يكون غري املدار وهو العلة ألن ذلك الغري إن كان 

حلكم فليس بعلة له؛ وإال لزم ختلف احلكم عن العلة وهو موجودا قبل صدور ذلك ا
خالف األصل، وإن مل يكن موجودا فاألصل بقاؤه على العدم وإذا حصل ظن أن 

كذا قرره األسنوي . غري املدار ليس بعلة حصل الظن أن املدار هو العلة وهو املدعي
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: ا وما عليها فنقولوينبغي أن نرده إىل قياس منطقي مث نتكلم على كل مقدمة مبا هل
إما أن : ة بأن يقاليميكن أن يركب يئة قياس استثنائي كرباه قضية منفصلة حقيق

تكون علة هذا احلكم الوصف املدار أو غريه لكن كون العلة غري الوصف املدار 
 . باطل فثبت أن العلة هي الوصف املدار وهو املطلوب

م حادث وكل حادث ال بد له من علة التنايف يف الكربى فدليله أن احلك) أما(
 وإذا ثبت أن هذا احلكم ال بد له من علة ثبت أا ،فهذا احلكم ال بد له من علة

 . منحصرة يف الوصف املدار أو غريه
الصغرى وهي أن كون العلة غري املدار باطل فدليلها أن ذلك الغري إن ) وأما(

ال لزم التخلف عن احلكم وهو كان موجودا قبل صدور ذلك احلكم فليس بعلة وإ
 ويرد على هذا ،خالف األصل، وإن مل يكن موجودا فاألصل بقاؤه على العدم

  :الدليل عدة اعتراضات منها ما يرجع إىل دليل الكربى ومنها ما يرجع إىل غريه
 احلكم ههذا احلكم حادث ممنوع فإن: قوله يف صغرى دليل الكربى) األول(

 . أن املراد حدوث تعلقه على ما فيه مما سبق قريبا) واجلواب(قدمي كما سبق 
وكل حادث ال بد له من علة بالضرورة، فإن إن : قوله يف الكربى) الثاين(

 حادث فال يتصور يف األحكام : كما هو الظاهر من قوله،أريد بالعلة املوجد واملؤثر
سي القدمي خصوصا على مذهب أهل السنة ألن نفس احلكم خطاب اهللا وكالمه النف

وليس له موجد وال مؤثر وكذلك تعلقه حىت على القول بأنه حادث ألنه عبارة عن 
 وإن أريد بالعلة الباعث فال نسلم أن احلكم ال ،اقتضاء الصفة أمرا زائدا على الذات

 ،بد له من باعث فضالً عن كونه معلوما بالضرورة فقد تقدم أن الباعث مستحيل
 نسلم أن احلكم ال بد له من معرف اكتفاء بتعريف املعرف فالوكذا إذا أريد بالعلة 

 . النص على أنه ال داعي لتوسط حادث حينئذ
أنك علمت أن اهللا تعاىل شرع أحكامه ملصاحل العباد على أن ) واجلواب(

 وقد ،تكون تلك املصاحل حكما وغايات ألحكامه تفضالً وإحسانا منه على عباده
اء أو اإلمجاع وحينئذ خنتار أن تكون العلة مبعىن الباعث لكن ثبت ذلك إما باالستقر

ال على معناه احلقيقي الذي يترتب عليه احملال، ولنا أن خنتار أن العلة مبعىن املعرف 
ونوجه لزوم احتياج احلكم إىل املعرف بأنه لو مل يكن له معرف للزم التكليف 
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ته وال امتثاله وال يغين النص عن  ألن احلكم من غري أمارة ال تتأتى معرف؛باحملال
 . املعرف ملا تقدم يف الكالم على تعريف العلة باملعرف

مث يرد على مجيع االحتماالت التعبدية ولذلك نرى بعضهم يعرب بغالب 
 . األحكام وهو أوىل وأسلم واهللا أعلم

هذا الوصف الذي : أن هذا الدليل معارض باالستصحاب بأن يقال) الثالث(
مل يكن علة قبل حدوث احلكم بعني ما ذكرمت من التخلف فال يكون علة ذكرمتوه 

أن االستصحاب مرجوح بالنسبة ملا يقتضي ) واجلواب. (مطلقًا عمالً باالستصحاب
 وال شك أن ،العلية بدليل أنه يعارض النصوص واإلمياء واملناسبة مع ثبوت مقتضاها

 . ثبوت موجب أحد الدليلني رجحانه
 وصف كان من غري :هذا الدليل على فرض صحته يثبت علية أيأن ) الرابع(

 إما أن يكون هو - وإن مل يكن مدارا:أي–هذا الوصف : توسط الدوران بأن يقال
 وإذا كان ،العلة أو غريه ال جائز أن تكون العلة غريه إخل ما سبق تقرير يف هذا الدليل

 . هو املقصود من االستداللأن الدوران دليل العلية كما ته كذلك فال تقتضي صح
أن هذا االعتراض يف غاية القوة وقد حاول األصفهاين يف شرح ) واعلم(

 وال نسلم :احملصول اإلجابة عنه بعد اعترافه جبودته مبا ال ينهض جوابا ونص عبارته
هذا حكم حادث : أنه ال اختصاص للدليل بالدوران بل له اختصاص وبيانه أنا نقول

 له علة حادثة؛ ألنه لو مل يكن له علة حادثة يلزم أحد األمرين وهو فال بد أن يكون
 . إما أن يكون له علة أصالً أو علة غري حادثة قطعا وكل منهما منتف باألصل

األول فألن األصل يف األحكام الشرعية أن يكون هلا أدلة مبعىن املعرفات ) أما(
 وإذا ثبتت ،فالستلزامه التخلف وهو باطلالثاين ) وأما. (أو للزوم التكليف باحملال

 تلك العلة احلادثة إما أن يكون هذا الوصف الذي دار احلكم :هذه املقدمة فنقول
معه وجودا وعدما مبعىن أنه حدث احلكم حبدوثه وانعدم بانعدامه أو غريه والثاين 

احلكم باطل ملا تقدم فتعني أن تكون العلة هذا الوصف الذي هو حادث مع حدوث 
 وإذا ظهر ذلك فاعلم أن هذه ،بدليل وجود احلكم مع وجوده وعدمه مع عدمه

 . الطريقة بعينها ال ميكن سلوكها من غري تعرض للدوران فلها اختصاص به
نعم إذا أورد الصورة اليت ذكرها املعترض فهي صورة صحيحة أيضا عامة 
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 )١(رنا يف صورة الدورانللداللة على علية الوصف احلادث سواء علم حدوثه كما ذك
 فإن غايته التمسك بدليل صحيح تعم داللته ،أو بغريه من الطرق وال إشكال يف ذلك

املدار وغريه إال أنه يفوته يف هذه الطريقة قوة غلبة الظن الناشئة من حتقيق دوران 
 .هـ .ا. الوجود مع الوجود والعدم مع العدم

ل داللة الدوران استقالالً على العلية وال خيفى أن كالمه لو سلم ال يثبت الدلي
غايته أنه إذا قيد الوصف احلادث بأنه مدار إفادة قوة غلبة الظن بالعلية واعترافه يف 
 . آخر كالمه بصحة الصورة اليت أوردها املعترض كاف يف الرد على جوابه ملن تأمل

ىن مع فال  نظر ألنه إن كانت الباء مبع- مبعىن أنه حدث حبدوث إخل:مث يف قوله
داعي هلذه العبارة وإال كانت تفسريا للماء باملاء، وإن كانت للسببية فهي غري مسلمة 

 . مع ما فيها من اإلشكال الوارد على كالم الغزايل السابق واهللا أعلم
أن هذا الدليل يقتضي توقف داللة الدوران على االستصحاب فإن ) اخلامس(

دوران يلزم الدور، وإن مل تتوقف يلزم كان االستصحاب تتوقف داللته على ال
رجحان االستصحاب على الدوران فال يكون االستصحاب مرجوحا بالنسبة إىل 
القياس فيمتنع العمل بالقياس مطلقًا ألن القياس ال بد أن يرفع مقتضى الرباءة األصلية 

 . وهو االستصحاب فيلزم رجحانه عليه واملقدر خالفه
 توقف االستصحاب على الدوران ومننع رجحانه فإنه أنا خنتار عدم) واجلواب(

 . ال يلزم من جمرد عدم التوقف الرجحان كذا يف األصفهاين
أن هذا الدليل أثبت داللة الدوران بواسطة احلصر والدوران طريقة ) السادس(

 .مستقلة والنظر فيه أنه هل مبفرده يفيد ظن العلية أو ال؟ 
اللة الدوران املطلق وإذا ثبت داللته على أن هذا الدليل أثبت د) واجلواب(

 . اإلطالق كان دليالً مستقالً على علية الوصف املدار من غري حاجة إىل التقسيم
ذكره البيضاوي يف املنهاج ومل يذكره اإلمام يف احملصول، وال ) الدليل الثاين(

ر مع صاحب احلاصل وتقريره كما يف األسنوي أن علية بعض املدارات للحكم الدائ
ختلف ذلك الدائر عن ذلك املدار يف شيء من صوره ال جتتمع مع علية بعض 

                                                 
 . كذا عبارة األصفهاين ) ١(
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 ،املدارات للدائر ألن ماهية الدوران من حيث هي إما أن تدل على علية املدار أو ال
 اليت فرضنا عدم عليتها ألنه حيث وجد :فإن دلت فيلزم علية هذه املدارات أي

 . جتتمع علية بعض املدارات مع عدم علية بعضهاالدوران وجد علية املدار للدائر، فال 
وإن مل تدل ماهية الدوران على علية املدار للدائر فيلزم عدم علية تلك 

 اليت فرضنا عليتها وختلف عنها الدائر يف شيء من صورها لوجود :املدارات أي
لة املقتضى لعدم العلية وهو ختلف الدائر عن املدار مع سالمته عن املعارض وهو دال

 فإن داللة ماهية الدوران على العلية تقتضي علية املدار ،ماهية الدوران على العلية
والتخلف يقتضي عدم عليته فبينهما تعارض فثبت أن علية بعض املدارات مع 
التخلف، ال جتتمع مع عدم علية بعضها واألول وهو علية بعض املدارات مع التخلف 

لى اإلسهال يف بعض األمكنة بالنسبة إىل بعض ثابت باالتفاق ألن شرب السقمونيا ع
 -وهو عدم علية بعض املدارات للدائر-األشخاص وإذا ثبت األول انتفى الثاين 

وإمنا قيد علية بعض املدارات . ويلزم من انتفائه علية مجيع املدارات وهو املدعي
ة بالتخلف املذكور ليستدل به على عدم علية تلك على تقدير عدم داللة ماهي

 .هـ .ا. الدوران على العلية
إما أن تثبت علية بعض املدارات : وتقريره على طريقة املنطقيني أن يقال

األخرى لكن علية بعض املدارات مع التخلف ثابتة، فينتفي عدم علية بعض املدارات 
األخر، وتكون مجيع املدارات علة وحيث ثبت أن مجيع املدارات علة ثبت أن 

وهذا القياس . علية إذ الفرض أن ال طريق للعلية سواه وهو املطلوبالدوران دليل ال
 وصغراه استثنائية هي إثبات أحد األمرين ،قياس استثنائي كرباه منفصلة مانعة مجع

 . املتنافيني فيثبت رفع اآلخر
 :أي–التنايف صدقًا يف الكربى فدليله أن ماهية الدوران من حيث هي ) أما(

 إما أن تدل على علية املدار للدائر أو ال فإن - التخلف وغريهابقطع النظر عن صورة
دلت يلزم علية هذه املدارات اليت فرضنا عدم عليها؛ ألنه مىت وجد الدوران وجدت 
العلية، وإن مل تدل ماهية الدوران على العلية يلزم عدم علية بعض املدارات اليت 

التخلف مع سالمته عن املعارض وهو  لعدم العلية وهو يفرضنا عليتها لوجود املقتض
وعلى كل تقدير ال جتتمع علية بعض املدارات مع . أن ماهية الدوران على العلية
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 . التخلف مع عدم البعض اآلخر ويثبت التنايف بينهما وهو املطلوب
وخالصة دليل الكربى أن الدوران إن دل على العلية كانت مجيع املدارات علة 

 املدارات غري علة فال ميكن أن يكون بعضها علة والبعض وإن مل يدل كانت مجيع
 . اآلخر غري علة

الصغرى فدليلها أن شرب السقمونيا علة اإلسهال يف بعض األمكنة ) وأما(
 . بالنسبة لبعض األشخاص

)ما الداعي لقيد التخلف مع أنه يكتفي إلثبات عدم علية ما :)فإن قلت 
ماهية الدوران من غري فرض التخلف لعدم فرضت عليته على تقدير عدم داللة 

 إن عدم املقتضى للعلية ال يفيد عدمها خبالف املقتضى :)قلت. (املقتضى للعلية حينئذ
 . للعدم السامل ذلك املقتضى عن املعارض فإنه يقتضي عدم العلية

واعترض هذا الدليل باملعارضة باملثل بأن يقرر ذلك الدليل بعينه إال الصغرى 
لكن عدم علية بعض :  فيها إثبات غري ما أثبت يف الدليل األول بأن يقالفيستثىن

ها، تاملدارات اآلخر ثابت كاملتضايفني فتنتفي علية بعض املدارات املفروض علي
فتكون مجيع املدارات غري علة وال يكون الدوران دليل العلية وهو نقيض ما أثبته 

 . الدليل األول
و حاصل معنا وذلك ألنه يلزم على ما قلناه من يكون بالترجيح وه) واجلواب(

كون مجيع املدارات علة للدائر مع التخلف يف بعض الصور وجود الدليل بدون 
ويلزم على ما قالوه . املدلول وهو معقول ألن داللة الدليل قد تتخلف لوجود مانع

 وجود من أن مجيع املدارات ليست علة على اإلمجال مع تسليم ثبوت العلية لبعضها
 . املدلول بدون الدليل وهو غري معقول

وتوضيحه أنه إذا صح دليلنا وثبت أن مجيع املدارات علة وأن الدوران دليل 
العلية مع ثبوت عدم علية بعض املدارات كما يف املتضايفني لزم عليه وجود الدليل 

 جلواز وهو الدوران مع عدم املدلول، وهو علية املدار يف املتضايفني وذلك ال يضر
 فإن معية املتضايفني مانعة من علية أحدمها ،ختلف الدليل عن املدلول ملانع كما هنا

لآلخر، وإذا صح دليلكم وثبت أن مجيع املدارات ليست علة وأن الدوران ليس دليالً 
للعلية مع ثبوت بعض املدارات للدائر كما يف السقمونيا لإلسهال لزم عليه وجود 
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 ألن الفرض أن الدوران ليس دليالً ؛ املدارات من غري الدليلاملدلول وهو علية بعض
 . للعلية، وأنه ال دليل غريه وذلك غري معقول

)كيف يثبت يف الدليل األول علية مجيع املدارات للدائر مع تسليم :)فإن قلت 
ما قاله الثاين من عدم علية بعض املدارات للدائر كما يف املتضايفني؟ وكيف يثبت يف 

ل الثاين عدم علية مجيع املدارات مع تسليم ما قاله األول من علية بعضها الدلي
كالسقمونيا؟ وهل هذا االعتراف من املستدل واملعارض بصحة اجتماع علية بعض 
املدارات مع عدم علية البعض اآلخر؟ وبعبارة أخرى هو اعتراف منهما ببطالن 

 الكربى يف دليهما؟ 
)ل قد آل بعد االعتراض عليه باملعارضة واجلواب  الواقع أن دليل املعل:)قلت

عنها بالترجيح إىل أن بعض املدارات قد ثبتت عليتها، وأنه ليس هلا دليل سوى 
الدوران فيلزم أن يكون دليالً على العلية أينما وجد وختلف داللته يف بعض الصور 

من أول األمر  وإذا كان مآله كما قررنا صح تقريره ،ملانع ال يقدح يف كونه دليالً
 . ذه الكيفية فريجع إىل الدليل الذي سنذكره بعد فتدبر واهللا أعلم

ما ذكره اإلمام يف احملصول ومل يذكره البيضاوي يف املنهاج ) الدليل الثالث(
 وجب أن ،أنه ثبت أن بعض الدورانات يفيد العلية وإذا كان بعضها يفيد: وتقريره

 . دة للعلية مفي:تكون مجيع الدورانات كذلك أي
أنه ثبت أن بعض الدورانات يفيد العلية فدليله أنه إذا ادعى شخص ) أما(

باسم فغضب مت تكرر الغضب مع الدعاء بذلك االسم حصل ظن أنه إمنا غضب ألنه 
 وذلك الظن إمنا حصل من الدوران ألنه إذا قيل للناس مل اعتقدمت ،دعي بذلك االسم

ضب مع الدعاء بذلك االسم مرة بعد أخرى، فيعللونَ  ألجل أنا رأينا الغ:ذلك قالوا
 . الظن بالدوران

نه إذا ثبت أن بعضها يفيد العلية لزم أن يكون مجيعها كذلك فدليله إ) وأما(
 كذا يف احملصول وهو ]٩٠: النحل[ إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان :قوله تعاىل

ذ ال سبيل إىل مراعاة التسوية من أعجب ما رأيت يف االستدالل فإنه ضعيف جدا إ
 .يف كل األمور

 ومحارية كل ،يلزم منه احلكم جبهل كل إنسان:  وقد قال صاحب التنقيح
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 وكذب كل ، وصدق كل متحدث، ووقوع كل ممكن، وإمكان كل معلوم،حيوان
وما كان أغناه عن االستدالل . مدع، وحل كل مأكول، وإباحة كل قتل، وهكذا

مىت : الدليل كما قررنا ما انتهى إليه األمر يف الدليل السابق بأن يقالذه اآلية بتقرير 
ثبت أن بعض الدورانات من حيث هي دورانات تفيد العلية ثبت أن الدوران يف ذاته 

 . يفيد العلية، وختلفه يف بعض الصور ملانع ال يقدح يف ذلك
نع املشكل واعلم أن هذا املنع يسمى بامل: قال األصفهاين يف شرح احملصول

وهو أنا نسلم داللة تلك الدورانات اخلاصة ومننع داللة هذا الدوران، أو نسلم علية 
واختلفت أجوبة :  مث قال،املدار يف موضع اإلمجاع، ومننع عليته يف موضع النـزاع

 .  مث ذكر أجوبة كثرية وأطال يف ذلك مبا مل أر يف ذكره فائدة،األئمة عن هذا املنع
مام احلرمني له طريقة أخرى يف االستدالل على داللة الدوران هذا واعلم أن إ

 أن وجود الوصف مع وجود احلكم وعدمه -كما يؤخذ من األصفهاين-وملخصها 
مع عدمه يغلب على الظن كون ذلك الوصف علة أي أن الطرد والعكس يفيد غلبة 

إن كل ما  :وذلك بالضرورة مث نقول: قال. الظن بانتصاب املطرد واملنعكس علما
رضوان اهللا -أفاد غلبة الظن فقد ثبت وجوب العمل به ملا علم من حال الصحابة 

 ويلحقونَ بالنصوص ما غلب على  أم كانوا يعتربونَ نصوص النيب -عليهم
ثرنا تلخيصها على آهـ ملخصا من األصفهاين وقد .ا. ظنهم أنه يف معىن املنصوص

تها ألا عبارة طويلة ويف عدة مواضع ذكرها بنصها مع أن التلخيص يذهب ج
 . واملقام غري حمتاج ملثل هذا التطويل

 واحتج ملن قال بعدم داللة الدوران على ،هذا متام احلجاج للمذهب األول
 : العلية بأمور

لو دل الدوران على العلية لكان كل مدار علة للدائر معه لكن التايل ) األول(
 .  وهو املطلوبباطل فاملقدم مثله ويثبت نقيضه

املالزمة فوجهها أن الدوران إذا كان من أدلة العلية يلزم من حتققه حتقق ) أما(
 . مدلوله وهو كون املدار علة للدائر

بطالن التايل فدليله وجود صور حتقق فيها الدوران ومل تتحقق فيها ) وأما(
دنا استقصاء القول يف لو أر: قال اإلمام يف احملصول. العلية وهذه الصور كثرية جدا
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الدورانات املنفكة عن العلية لطال الكالم وقد اقتصر على ذكر أربع عشرة صورة 
 . وحنن نقتصر على أوضحها

العلة مع املعلول إذا كانا متالزمني نفيا وإثباتا فالدوران مشترك بينهما ) منها(
نفيا وإثباتا وذات اهللا اجلوهر والعرض فإما متالزمان ) ومنها. (لية غري مشتركةعوال

 . وصفاته متالزمان وكل صفة من صفاته مع سائر الصفات كذلك وال علية هناك
 . املضافان كاألبوة والبنوة واملوىل والعبد) ومنها(
املكان واملتمكن واحلركة والزمان فإنه ال ينفك واحد منهما عن ) ومنها(

 . اآلخر مع عدم العلية
 .  فإنه ال ينفك كل منهما عن اآلخر وال عليةاحلد مع احملدود) ومنها(
مبنع املالزمة إذ ال نقول بأن الدوران يفيد ظن العلية مطلقًا بل ) واجلواب(

بشرط عدم املانع بأن ال يقوم عليه دليل يقدح يف كون املدار علة كما يف هذه 
 . الصورة وما شاها
ا ذكروه يف هذا وإذا خلصنا الدعوى على هذا الوجه سقط م: قال اإلمام
 . الدليل، واهللا أعلم

وهو الذي عول عليه املتقدمون كما يف احملصول أن االطراد وحده ) الثاين(
 ،ليس طريقًا إىل علية الوصف باالتفاق وأن االنعكاس غري معترب يف العلل الشرعية

 . وإذا كان كل واحد منهما ال يدل على العلية كان جمموعهما كذلك
ال يلزم من أن يكون كل واحد منهما ال يفيد العلية أن يكون أنه ) واجلواب(

 . ثبت للمجموع ما ال يثبت لكل جزءي فإنه قد ،اجملموع كذلك
أن الدوران ال ينفك عن املزاحم وما كان كذلك ال يفيد العلية، ) الثالث(

وبيانه أن احلكم كما دار مع الوصف وجودا وعدما دار مع تعني ذلك الوصف ومع 
له يف ذلك احملل، وحينئذ جيب أن يكون التعني أو حصول الوصف يف احملل حصو

 . جزء علة فال حتصل التعدية أصالً
أن كال من التعني وحصول الوصف يف احملل من قبيل األمور ) واجلواب(

 . العدمية فال يصلح للعلية كذا يف احملصول
مور الوجودية أو وقد نازعه األصفهاين وحمل الكالم على التعني وأنه من األ
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 . العدمية يف العلوم العقلية
أن الوصف املدار جيوز أن يكون وصفًا مالزما لعلة وليس هو العلة، ) الرابع(

وذلك كالرائحة املخصوصة املالزمة لإلسكار وال سبيل إىل دفع ذلك إال بالتعرض 
تقال من النتفاء وصف غريه بداللة السرب، أو بأن األصل عدمه فيلزم من ذلك االن
 . طريقة الدوران إىل طريقة السرب والتقسيم، وهو كاف يف االستدالل على العلية

أنا ال نسلم االحتياج إىل السرب دائما، نعم حيتاج إىل االستصحاب ) واجلواب(
 . وال ضرر فيه كما سبق واهللا أعلم

 تتمة
ة لوصفه إذا أبدى املعترض وصفًا آخر غري املدار ترجح جانب املستدل بالتعدي

إن علة : أن يقول املستدل) مثاله. (على جانب املعترض حيث يكون وصفه قاصرا
بل العلة الذهبية فكل من العلة اليت : حرمة الربا يف الذهب النقدية، فيقول املعترض

أبداها املستدل، واليت أبداها املعترض يدور معها احلكم وجودا وعدما، لكن اليت 
 . على حمل احلكم وهو األصلأبداها املعترض قاصرة 

وعلة املستدل متعدية فترجح بالتعدية للفرع على علة املعترض، فإن كان 
الوصف الذي أبداه املعترض متعديا إىل الفرع املتنازع فيه مع احتاد مقتضى وصفيهما 
ضر إبداؤه عند مانع علتني دون جموزمها وطلب الترجيح، أو كان متعديا إىل فرع 

 . ترجيح من خارج لتعادل الوصفني حينئذآخر طلب ال
واعلم أن مثل هذا ال خيتص مبسلك الدوران بل يأيت يف املناسبة وغريها واهللا 

 . أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب
هذا متام القول يف مسلك الدوران وسنشرع يف مسلك السرب والتقسيم واهللا 

 . هو املوفق
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 السرب والتقسيم على العليةالطريق السابع من الطرق الدالة 
 : وفيه مبحثان

 . يف حتقيق معناه) األول(
يف تقسيمه وبيان ما اتفق على إفادته العلية وما اختلف يف إفادته مع ) والثاين(

 .ذكر وجه كل مذهب
  :يف حتقيق معناه) األول(

ه االختبار ومنه املسبار وهو امليل الذي خيترب ب: أما السرب فمعناه يف اللغة
 .اجلرح

جتزئة الشيء، مث أطلق جمموع هذين اللفظني : التقسيم فمعناه يف اللغة) وأما(
يف االصطالح على مسلك خاص من مسالك العلة وعرفوه بأنه حصر األوصاف اليت 
توجد يف األصل واليت تصلح للعلية يف بادئ الرأي مث إبطال ما ال يصلح منها فيتعني 

حلصر جمرد ذكر األوصاف وليس املراد منه أن تذكر منحصرة الباقي للعلية، واملراد با
أي مرددة بني النفي واإلثبات ليشمل قسمي التقسيم املنحصر واملنتشر، فاملسلك 
جمموع األمرين، والتقسيم راجع إىل احلصر، والسرب راجع إىل اإلبطال، وذلك ألنه 

لية يف بادئ الرأي مثالً حبثت عن أوصاف السرب فلم أجد ما يصلح للع: إذا قال
سوى الطعم والكيل والقوت لكن الكيل والقوت ال يصلحان عند التأمل فتعني 
الطعم فقد حصر ما يصلح للعلية فيما ذكره على وجه التقسيم بأو، وبني ببحثه 

 . الذي هو السرب واالختبار بطالن ما عدا الطعم
حة إال أن إذا علمت ذلك فتسمية هذا املسلك مبجموع هذين االمسني واض
 التقسيم :املوافق للترتيب اخلارجي تقدمي التقسيم على السرب يف التسمية بأن يقال

 ولعلهم عكسوا الترتيب ألن السرب هو أهم األمرين يف الداللة على العلية، ،والسرب
والتقسيم يعترب وسيلة إليه، وقد يقتصر على واحد منهما فقط كما صنع البيضاوي 

 على القسم األول منه التقسيم احلاصر، وعلى القسم الثاين السرب يف املنهاج فقد أطلق
غري احلاصر تنبيها على جواز االقتصار يف التسمية على واحد منهما، وليس غرضه 
أن األول ال سرب فيه، والثاين ال تقسيم فيه، إذ ال يتحقق املسلك بواحد منهما فكل 

التقسيم يف األول حاصر ويف الثاين غري من القسمني فيه حقيقة السرب والتقسيم إال أن 
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 . حاصر
مث اعلم أن إبطال ما ال يصلح من األوصاف للتعليل إمنا يكون بطرق اإلبطال 

 . املعلومة
 من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه :بيان أن الوصف طردي أي) فمنها(

 يعتربا سواء كان ذلك يف مجيع األحكام كالطول والقصر بالنسبة لآلدميني فإما مل
يف شيء من األحكام ال يف القصاص وال يف الكفارة، وال يف اإلرث، وال يف والية 
النكاح، وال يف غريها فال يعلل ما حكم أصالً أو يف بعض األحكام كالذكورة 
واألنوثة، فإما مل يعتربا يف العتق فال يعلل ما شيء من أحكامه وإن اعتربا يف غريه 

 . قضاء ووالية النكاحكالشهادة واإلرث وال
أن ال تظهر مناسبة الوصف احملذوف بعد البحث عنها، ويكفي يف ) ومنها(

أي - يوقع يف الوهم : حبثت فلم أجد ما يوهم أي:عدم ظهور مناسبته قول املستدل
 مناسبته بعد السرب مع أهلية النظر فإن ادعى املعترض أن الوصف املستبقي مل -الذهن

أيضا يؤدي إىل االنتشار وهو حمذور ألنه مظنة الغضب واحلمية تظهر فيه املناسبة 
فيؤدي إىل إخفاء احلق غاية األمر أنه حيصل التعارض بني سربه وسرب املعترض النايف 

 . لعلية املستبقي فيحتاج إىل الترجيح بني السربين
ومن وجوه الترجيح كما يف التفتازاين ترجيح وصف املستدل بكونه موافقًا 

ة احلكم ووصف املعترض موافقًا لعدم التعدية ألن التعدية أوىل لعموم حكمها لتعدي
 .وكثرة فائدا

ومن طرق اإلبطال اإللغاء وهو بيان أن احلكم يف الصورة الفالنية ثابت 
 مستقل ا ى فقط فيعلم أن احملذوف ال أثر له يف العلية وأن الوصف املستبقىباملستبق

نه يثبت إاء وجد احملذوف أم مل يوجد، وهذا من حيث لثبوت احلكم عند ثبوته سو
به عدم علية الوصف بثبوت احلكم بدونه يف صورة يشبه نفي العكس الذي ال يفيد 
عدم العلية ملا تقرر أن العكس ليس بشرط يف العلل ولكنه ليس عينه وإمنا يكون إياه 

ك بل املقصود لو كان املقصود نفي كون احملذوف علة النتفاء احلكم، وليس كذل
 ى جزًءا آخر إذ لو كان كذلك ملا استقل املستبقىنفي كونه جزء علة واملستبق

 وإمنا كان املقصود نفي كون كل من ،باحلكم يف تلك الصورة مع أنه قد استقل
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 جزء علة ال نفي استقالل احملذوف بالعلية؛ ألن القائس ال حاجة ىاحملذوف واملستبق
 فقد مت ىف ألن املعترض إذا سلم استقالل املستبقله إىل نفي استقالل احملذو

 . املطلوب
ال بد من : ولكن هذا يشكل من وجه آخر وهو أن يقال: قال العالمة العضد

صورة يوجد فيها املستبقى بدون احملذوف حىت يثبت كون احلكم معلالً به وحده 
القوت : الإذا ق) مثال. ( به عن األصل األول وعن إبطال وصف فيهوحينئذ يستغىن

ألن امللح )  فيما إذا قاس الذرة على الرب جبامع الطعم أو الكيل أو القوت:أي. (باطل
 ، قس ابتداء على امللح يسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت:ربوي وليس بقوت يقال له

إن هذا ال يستمر إذ رمبا كان يف امللح أوصاف ليست يف الرب حيتاج يف : وقد يقال
 . ا حيتاج إليه من املؤنة يف الرب أو أكثر منه واهللا أعلمإبطاهلا إىل مثل م

واعلم أن صاحب مسلم الثبوت اشترط يف اإلبطال أن ال يكون طريقه شامالً 
إلبطال الباقي لئال يلزم علية الباطل فإذا كان طريق احلذف عدم ظهور املناسبة فال 

دم اإللغاء والطرد ألن  بل ال بد من ظهور املناسبة فيه كع،بد أن يتحقق يف الباقي
 وأيضا الترجيح إمنا يكون ،املعترض ليس معارضا حىت يطلب الترجيح بل هو ناقض

 .هـ .ا. بعد الصالح
)إذا نظرنا إىل أن احلكم ال بد له من علة وقد بطل ما عدا الوصف :)قلت 
 ألن حاصل االستدالل ؛ تعني أن يكون هو العلة بقطع النظر عن صالحيتهىاملستبق

بالسرب والتقسيم عند القائل به أن املستدل مثالً استدل بعدم املناسبة يف النفي 
وباالحنصار يف اإلثبات، ومل ينظر فيه لكونه مناسبا أو ال ألنه مىت انتفى غريه احنصر 

 غاية األمر أنه إذا عارضه سرب آخر احتاج املستدل لترجيح سربه مبا ،فيه وهو كاف
 . تقدم واهللا أعلم
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 وبيان ما اتفق على إفادته العلية وما اختلف فيه بحث الثاين يف تقسيمهامل
: ينقسم هذا املسلك إىل قطعي وظين، ولتوضيح ذلك منهد له مبقدمة فنقول

 ومنتشر ألنه إما ، منحصر:اعلم أن التقسيم وهو أحد جزأي هذا املسلك ينقسم إىل
ميع أوصاف األصل ال جيوز يكون مرددا بني النفي واإلثبات حبيث يكون حاصرا جل

فاألول املنحصر أو احلاصر والثاين . العقل وصفًا آخر غريها أو ال يكون كذلك
احلكم إما أن يكون معلالً بعلة أو ال، والثاين : املنتشر، وطريق إيراد األول أن تقول

 ،باطل فتعني األول وتلك العلة إما الوصف الفالين أو غريه والثاين باطل فتعني األول
ويقوم مقام ذكر مجيع األوصاف يف كونه منحصرا حصول اإلمجاع على أن العلة ال 
تعدو ما ذكر من األوصاف كما لو حصل اإلمجاع على أن علة الربا إما الطعم أو 
الكيل أو القوت أو املال، فإن التقسيم بذكر هذه األوصاف األربعة فقط مع اإلمجاع 

 مث إذا كان التقسيم منحصرا كما ذكرنا وكان على نفي غريها من قبيل املنحصر،
 بعد السرب قطعيا كان هذا املسلك قطعيا وإذا كان ىإبطال ما عدا الوصف املستبق

 كان هذا املسلك -ولو كان التقسيم منحصرا-التقسيم منتشرا أو كان اإلبطال ظنيا 
 .ظنا

نه قدميا باطل قطعا العامل إما قدمي أو حادث لكن كو: القطعي أن نقول) مثال(
والية اإلجبار :  أن تقول-والتقسيم منحصر-الظين ) ومثال. (فيبطل أنه حادث قطعا

إما أن تكون معللة أو ال، والثاين باطل قطعا باإلمجاع والعلة إما الصغر أو البكارة أو 
ا باإلمجاع، وكون العلة هي الصغر باطل ألا غريها، وكون العلة غريمها باطل قطع

: لو عللت بالصغر لثبت على الثيب الصغرية لوجود الصغر فيها وذلك باطل لقوله 
 أخرجه مسلم بلفظ األمي، وإمنا كان ظنيا ألن إبطال علية )١())الثيب أحق بنفسها((

 .-رضي اهللا عنه-الصغر ظين، ولذلك خالف فيه أبو حنيفة 
لربا إما الكيل، أو علة حرمة ا:  أن تقول-والتقسيم منتشر-الظين ) ومثال(

القوت، أو املال، أو الطعم، والكل باطل إال الطعم فتعني التعليل به، وهذا املثال إمنا 
يكون التقسيم فيه منتشرا إذا مل حيصل اإلمجاع على أن حرمة الربا معللة، وعلى أن 

                                                 
 ".األمي أحق بنفسها"من حديث ابن عباس بلفظ ) ١٤٢١(أخرجه مسلم ) ١(
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العلة ال تعدو هذه األوصاف األربعة فإن حصل اإلمجاع على هذين األمرين كان 
يم منحصرا ال منتشرا كما سبق وهو مع ذلك ظين ألن إبطال ما عدا الطعم التقس
 . ظين

وقبل أن نبني حجية كل من القطعي والظين وفاقًا وخالفًا ننبه على عبارتني 
 : لألسنوي يف شرح املنهاج فإن فيهما موضع نظر

صر  يفيد القطع إن كان احل)يعين التقسيم احلاصر(وهذا القسم : قوله) األوىل(
 . هـ.ا. يف األقسام وإبطال غري املطلوب قطعيا

 إن كان احلصر يف األقسام ال وجه له ألن احملدث عنه هو التقسيم :فإن قوله
احلاصر وهو من حيث هو قطعي دائما وإمنا يكون املسلك معه ظنيا إذا كان اإلبطال 

 . ملطلوب قطعيا إن كان إبطال غري ا: فاألوىل االقتصار على قوله،ظنيا كما سبق
قال يف احملصول وهذا إذا مل يتعرض لإلمجاع على تعليل حكمه، : قوله) الثانية(

 . هـ.ا. وعلى حصر العلة يف األقسام فإن تعرض لذلك كان قطعيا
فإن قوله كان قطعيا إن كان مراده بذلك قطعية املسلك فغري صحيح ألن 

ال أيضا، وإن كان مراده قطعية قطعية املسلك تتوقف كما علمت على قطعية اإلبط
فمسلم وإن كان خالف ) أي أنه يكون ذين اإلمجاعني منحصرا ال منتشرا(التقسيم 

 . ظاهر العبارة
وليست هذه العبارة اليت نقلها األسنوي عبارة الغمام يف احملصول بل الذي يف 

دعاء اإلمجاع على احملصول أنه أورد مثال حرمة الربا، وتعليلها للتقسيم املنحصر مع ا
 ، والقوت، الكيل، الطعم:تعليل حرمة الربا وعلى أن العلة منحصرة يف أربعة أشياء

مث أورد هذا املثال بعينه للتقسيم املنتشر وقيده مبا إذا مل يدع اإلمجاع على ما . واملال
ذكرنا، فمفاد كالم اإلمام هو ما قلناه من االحتمال الصحيح يف عبارة األسنوي 

 .  أعلمواهللا
مث إن القطعي من هذا املسلك حجة يف العلميات والعمليات باالتفاق وإن 

الظين فقد اختلفوا فيه على أربعة ) وأما. (كان حصوله يف الشرعيات عسرا جدا
 : أقوال

 . أنه حجة للناظر واملناظر وحكاه صاحب مسلم الثبوت عن األكثر) األول(
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 . ختاره اآلمديأنه حجة للناظر فقط وا) الثاين(
أنه حجة للناظر واملناظر بشرط اإلمجاع على تعليل حكم األصل ) الثالث(

 . وعليه إمام احلرمني
أنه ليس حبجة مطلقًا ونقله يف الربهان عن بعض األصوليني ونقله ) الرابع(

. صاحب مسلم الثبوت عن احلنفية إال الشيخ أبا بكر اجلصاص والشيخ املرغينايت
ه يثري غلبة الظن وما كان كذلك جيب العمل به أما بالنسبة إىل الناظر وحجة األول أن

فظاهر وأما املناظر فوجه كونه حجة عليه أنه يفيد الظن ما مل يدفعه، وما يفيد الظن 
جيب العمل به فإن كان املناظر جمتهدا وجب عليه وإن كان مقلدا توجه اإللزام على 

 . من قلده
)أنه يفيد غلبة الظن بعلية هذا الوصف ألن من األحكام  ال نسلم:)فإن قلت 

 وإذا ثبت أن من ،ما ال يعلل بدليل أن علية العلة غري معللة واإللزام التسلسل
األحكام ما ال يعلل فال مانع من أن يكون هذا احلكم من مجلة ما ال يعلل، ولو سلم 

ذكر هو العلة، كونه معلالً فال نسلم احلصر فيجوز أن يكون هناك وصف مل ي
 . وذين االحتمالني اللذين ال ينفكان عنه ال يفيد غلبة الظن

)قد سبق يف مسلك املناسبة أن األدلة العقلية والسمعية دلت على أن :)قلت 
 باحلكم واملصاحل على النحو الذي قررناه هناك وما استدل به أحكام اهللا تعاىل معللة

 : ر من وجهني فيه نظمن أن عليه للعلة غري معلله،
 . أن علية العلة ليست مما حنن فيه) األول(
أا من األمور االعتبارية اليت ال تعلل كما هو مقرر فيعلم الكالم ) والثاين(

 فالغالب فيها التعليل وحينئذ يكون احتمال كون لوعلى تسليم أن منها ما ال يعل
 -حتمال أن هناك وصفًا آخرا) وأما(هذا احلكم غري معلل مرجوحا ينايف غلبة الظن 

فال مينع غلبة الظن ألن احلاصر إن كان -ر صحيحا كيعين فال يكون احلصر فيما ذ
 فيجب عليه ، فحصره فيما ذكره إمنا كان حبسب ما أدى إليه نظره واجتهادهاًناظر

 أن ىأن يعمل به وال يكابر نفسه وإن كان مناظرا وهو عدل فيه أهلية النظر فيكتف
ثت فلم أجد غري هذه األوصاف، واألصل عدم ما سواها فيندفع عنه منع حب: يقول

 . احلصر ويلزم املعترض قبوله ويكون حجة عليه
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فإن أبدى املعترض وصفًا آخر مل يذكره املستدل وجب على املستدل إبطاله 
 ويقبل من املعترض إبداء هذا الوصف من غري أن يكلف بيان صالحيته ،وإال انقطع
  .للتعليل

ووجه القول الثاين أن ظن الشخص ال يقوم حجة على خصمه فال يكون 
حجة إال للناظر دون املناظر، وفيه نظر فإنا قد بينا أنه إذا كان مفيدا لغلبة الظن يف 

 ووجه القول الثالث أنه لو مل يكن حجة ،ذاته من غري دافع كان حجة للمناظر أيضا
 وفيه ،ألدى بطالن الباقي إىل خطأ اجملمعنييف حال اإلمجاع على تعليل حكم األصل 

 . نظر فإنه ال ينايف أنه يف غري هذه احلالة إلفادته غلبة الظن حجة أيضا
ووجه القول الرابع أنه جيوز بطالن الباقي، ويف نظر ملا علمت من أن احلكم ال 

 واستدل ، تعني للعلية وال أثر جلواز بطالنهى فإذا بطل ما عدا املستبق،بد له من علة
له صاحب مسلم الثبوت بأن الوصف الباقي بعد احلذف مل يثبت اعتباره شرعا 

 وقد علمت ما يتعلق بالتأثري عندهم يف مسلك املناسبة واهللا هـ،.ا. لظهور التأثري
 . أعلم

 تتمة ملسلك السرب والتقسيم يف أمور
شرطية السرب والتقسيم هو بعينه القياس االستثنائي الذي كرباه ) األول(

 فينتج إثبات اآلخر وقد ،منفصلة حقيقة أو مانعة مجع وصغراه رفع أحد املتنافرين
 . تقدم يف تقرير األمثلة ما يرشد إىل ذلك

ذكر الزركشي يف البحر احمليط أن ما ذكروه من أن هذا النوع من ) الثاين(
رطيب يف أبو العباس الق) منهم(املسالك واملشهور ونازع فيه مجاعة من املتأخرين 

أن يكون ) إما(أن الوصف الذي يبقيه السرب : جدله، مث بني وجه ذلك وحاصله
 وإن كان الثاين فدليل ،مناسبا أو شبهيا أو طرديا فإن كان األول فدليل عليته املناسبة

 فال يصح التعليل به علىالصحيح إال أن السرب عني ،عليته الشبه وإن كان الثالث
 . اًص ملخهـ.ا. ال دليلدليل الوصف فهو شرط 

ويف ذلك نظر فإن السرب والتقسيم عند القائلني حبجيته يدل على علية ) أقول(
 بعد السرب من غري أن يبني كونه مناسبا أو غريه فهو دليل على ىالوصف املستبق
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العلية مستقل ال حيتاج إىل غريه على أنه إذا صح ما قالوه جرى مثله يف الدوران 
 . أعلمالسابق واهللا 

نقل إمام احلرمني يف الربهان عن القاضي أن السرب والتقسيم من أقوى ) الثالث(
 منه ىما يثبت به العلل، ووجه األنباري بأن مثبت العلة باملناسبة أو الشبه يكتف

 وأما إذا استند إىل ،بالنظر يف ذلك، وإن أمكن أن يبدي اخلصم معارضا راجحا
. وظيفة من أول األمر ومل يتوقع ظهور ما يقدح أو يضرالسرب والتقسيم فقد وىف ال
حنن ندفع أصل كونه ملكًا فضالً عن كونه متميزا كذا يف : ونازعه ابن املنري وقال

 . البحر احمليط
السرب بالبحث وعدم العثور يدخل يف مجيع : قال الزركشي يف البحر) الرابع(

 . هـ.ا .املسالك االجتهادية وال خصوص له مبا حنن فيه
اختلف أصحابنا فيما إذا كان يف املسألة علل : قال ابن القطان) اخلامس(

حىت . ففسدت مجيعها إال واحدة هل يكون فسادها دليالً على صحة هذه؟ فقيلَ ال
نعم؛ ألنه ثبت انه ال بد أن تكون إحدى العلل : يقوم دليل على صحتها وقيل

ق ال خيرج عنها ثبت أن تلك صحيحة صحيحة فإذا بطل ما عداها وقد علمنا أن احل
 . هـ.ا. ونصره ابن القطان

)لعل هذا اخلالف يرجع إىل أن السرب والتقسيم دليل مستقل على العلية :)قلت 
) وإن قلنا(باألول فال حنتاج إلقامة الدليل على صحة األخرية ) فإن قلنا(أو ال؟ 

  .ع واملآببالثاين احتجنا لذلك واهللا أعلم بالصواب وإليه املرج
 وسنشرع يف مسلك الطرد واهللا ،هذا متام القول يف مسلك السرب والتقسيم

 . املوفق
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 الطرد الطريق الثامن من الطرق الدالة على العلية
 : وفيه مبحثان

 . يف حتقيق معناه) األول(
 . يف بيان اخلالف يف داللته على العلية مع االستدالل لكل قول) والثاين(
  :يق معناهيف حتق) األول(

طردته طردا من باب قتل، : فهو مصدر مبعىن اإلبعاد، يقالُ: أما يف اللغة
 طردت اخلالف يف املسألة طردا :وأطرده السلطان عن البلد، أخرجه منه، ويقال

اطرد األمر اطرادا اتبع : أجريته كأنه مأخوذ من املطاردة، وهو اإلجراء للسباق ويقال
ولعل هذا املعىن هو املناسب للمعىن االصطالحي . ملاء كذلكبعضه بعضا واطرد ا

  .الطرد مصدر مبعىن االطراد: اآليت، ولذلك قال األسنوي
وأما يف االصطالح فهو مقارنة الوصف غري املناسب والشبهي للحكم يف مجيع 
الصور ما عدا املتنازع فيها، وذلك بأن ينص الشارع على حكم حمل فمنه وصف 

رن لذلك احلكم يف مجيع صوره، ما عدا الصورة املتنازع فيها وهي صورة طردي مقا
الفرع الذي يراد ثبوت احلكم له؛ لوجود ذلك الوصف فيه بناء على أن ذلك 

 غري املناسب مسلك املناسبة :الوصف الطردي علة هلذا احلجم، فخرج بقولنا
لوجود خرج الدوران  والشبهي مسلك الشبه وباالقتصار على املقارنة يف ا:وبقولنا

فإنه مقارنة يف الوجود ويف العدم كما سبق على أن الدوران قد يكون الوصف فيه 
 . السرب والتقسيم وتنقيح املناط فيهما فخروجهما واضح) وأما(مناسبا، 
)مسلك النص واإلمجاع بأي قيد خرجا:)فإن قلت  . 
)ف مها خارجان من أول األمر عن اجلنس يف التعري:)قلت . 
مقارنة الوصف املنصوص على عليته أو اجملمع عليها للحكم فهي ) وأما(

 فإن املنصوص أو اجملمع على عليته ال ، غري املناسب وغري الشبهي:خارجة بقولنا
 . يعدومها كما هو واضح

اخلل ال تبىن على جنسه القنطرة فال تزال به النجاسة : الطرد أن تقول) مثال(
 عدم بناء القنطرة على جنسه وصف طردي ومقارنته  فالوصف وهو،كالدهن

 . للحكم طرد باملعىن املصدري وهو املسلك
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)إن الوصف يف هذا املثال مطرد منعكس ألنه كلما انتفى بناء :)فإن قلت 
 . ففيه الدوران دون الطرد. القنطرة انتفى إزالة النجاسة وكلما وجدت وجدت

)اد واالنعكاس يف الشيء الواحد كاخلمر إذا  إن املعترب يف الدوران االطر:)قلت
صار خالً فكذلك املعترب يف الطرد وهو االطراد يف الشيء الذي ال تبىن على جنسه 
القنطرة كالدهن، وعدم االنعكاس فيه بأن يكون إذا بىن عليه القنطرة ال يطهر ملا 

عليه علم من نص الشارع فيه وليس املراد باالنعكاس هو أن الشيء الذي يبىن 
 . القنطرة وهو املاء يطهر

كذا يف تقرير العالمة الشربيين ومنه تعلم أن الدوران إمنا يكون يف صورة 
 . واحدة ال يف صورتني، وكذلك عدم االنعكاس يف الطرد واهللا أعلم

مهما رأينا احلكم حاصالً مع : ومنهم من بالغ وقال: قال اإلمام يف احملصول
مقارنة :  فيكون للطرد تفسريانهـ،.ا.  العليةالوصف يف صورة واحدة حصل ظن

 أو مقارنته له ولو يف صورة واحدة والثاين -الوصف الطردي للحكم يف مجيع الصور
 . أعم من األول واهللا أعلم

 البحث الثاين يف ذكر اخلالف يف حجية الطرد
 . أما القائلون بعدم حجية الدوران فيقولون بأن الطرد ليس حبجة بطريق األوىل

 : القائلونَ حبجية ذاك فقد اختلفوا يف حجية الطرد على مذاهب أربعة) وأما(
 ال بالتفسري األول وال بالتفسري :أي(أنه ليس حبجة مطلقًا ): املذهب األول(
 . ، وهو املختار)الثاين

واملعتربون من النظار على أن التمسك به باطل؛ ألنه : قال الزركشي يف البحر
 القاضي يف تغليظ من يعتقد ربط حكم ىوتناه:  وقال إمام احلرمني،من باب اهلذيان

 ونقله القاضي أبو الطيب عن ،اهللا به، ونقله الكيا عن األكثرين من األصوليني
 . احملصلني من أصحابنا، وأكثر الفقهاء واملتكلمني

. ال جيوز أن يدان اهللا به: وقال القاضي حسني فيما نقله البغوي يف تعليقه عنه
ومسى أبو زيد الذين جيعلونَ الطرد حجة والطرد دليالً على صحة : قال ابن السمعاين

 . وال يعد هؤالء من مجلة الفقهاء: قال. العلية حشوية أهل القياس



نرباس العقول٤٠٠ 

هو حجة مطلقًا بالتفسريين وهذا ضعيف جدا ومل أعثر على القائل ) الثاين(
 . بذلك

ونقله يف البحر احمليط . ن الثاينهو حجة بالتفسري األول دو) املذهب الثالث(
عن طوائف من احلنفية وهو غريب ومال إليه اإلمام الرازي، وجزم به البيضاوي يف 

 .املنهاج
: قال الزركشي. وحكاه الشيخ يف التبصرة عن الصرييف: قال ابن السمعاين

 . وهذا فيه نظر فإن ذاك يف االطراد الذي هو الدوران
هب بعض متأخري أصحابنا إىل أنه يدل على ذ: وقال القاضي أبو الطيب

صحة العلية واقتدى به قوم من أصحاب أيب حنيفة يف العراق فصاروا يطردون 
ا قد صحت كقوهلم يف مس الذكر مس آلة إ :األوصاف على مذاهبهم ويقولون

 ،احلرث، فال ينقض الوضوء كما إذا مس الفدان، وأنه طويل مشقوق فأشبه البوق
ة أنه سعي بني جبلني فال يكون ركنا يف احلج كالسعي و الصفا واملرويف السعي بني

 . هـ.ا. بني جبلني بنيسابور وال يشك عاقل أن هذا سخف
ما ذهب إليه الكرخي وهو أنه مقبول جدالً وال يسوغ التعويل عليه ) الرابع(

 . عمالً وال التفوى به
إن املناظرة مباحثة وهذا القول ضعيف بل متناقض كما قال إمام احلرمني، ف

 واجلدال استياقها على أحسن ترتيب وأقربه إىل املقصود ،عن مأخذ أحكام الشريعة
وليس يف أبواب اجلدل ما يسوغ استعماله يف النظر مع االعتراف بأنه ال يصح أن 

 وغاية املعترض أن يثبت ذلك فيما متسك به خصمه فإن ،يكون مناطًا للحكم
 وعاد الكالم نكدا وعنادا وأضحى جلاجا وخرج عن اعترف به فقد كفى املؤنة

 . هـ.ا. كونه حجاجا
وحنن نكتفي يف شأن هذا املذهب ذا القول ونقتصر يف احلجاج على ما 
للمذاهب السابقة وقبل أن نشرع يف احلجاج ننبه على عبارة لألسنوي فإن فيها 

ه ب حجية الطرد يف كتاموضع نظر، وذلك أنه نسب إىل اإلمام الغزايل أنه ذهب إىل
شفاء الغليل فإن الناظر يف هذه النسبة يتعجب جدا ألن الغزايل مل حيتج بالدوران 
فكيف حيتج بالطرد، وقد سبق تصرحيه يف شفاء الغليل بعدم حجية الدوران، وقد 
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بقيت متعجبا من هذه النسبة ال أدري وجهة النظر فيها حىت اطلعت على البحر 
فرأيته نقل فصالً من شفاء الغليل يف هذا املوضوع ففهمت السر يف احمليط للزركشي 

 . ذلك، وها أنا أنقل العبارة بنصها ومنها تعلم احلقيقة مع منشأ الغلط يف هذه النسبة
ساق الغزايل يف شفاء الغليل من كالم ) فصل: (-رمحه اهللا-قال الزركشي 

قياس الطرد صحيح : حاطة به فقالالشافعي وأصحابه هنا أمرا حسنا ينبغي للفقيه اإل
 وقال به كافة العلماء كمالك وأيب ، به التعليل بالوصف الذي ال يناسبواملعين

 ومن شنع على القائلني به من علماء العصر القريب كأيب زيد ،حنيفة والشافعي
وأستاذي إمام احلرمني فهم من مجلة القائلني به إال أن اإلمام يعرب عن الطرد الذي ال 

 الطرد والشبه صحيح وأبو زيد يعرب عن الطرد باملخيل وعن :ناسب بالشبه ويقولي
املخيل باطل واملؤثر صحيح، وقد بينا بأصله أنه أراد باملؤثر ما : الشبه باملؤثر، ويقول

أردناه باملخيل وسنبني أن القائلني بالشبه املنكرين للطرد مرادهم بالشبه ما أردناه 
 : سم قسمنيبالطرد وأن الوصف ينق

من يلقبه باملؤثر وينكر ) ومنهم(كما ذكرنا وهو حجة وفاقًا ) مناسب(
 . املخيل

أيضا حجة إذا دل عليه الدليل ومنهم من يلقبه بالشبه حىت ) وغري املناسب(
 .هـ .ا. خييل أنه غري الطرد وليس كذلك

 املقصود منه وقد ذكر يف هذا الفصل نفائس ولكنه طويل جدا وأظن أين 
 يف النسبة طأمنشأ اخلالتنبيه على لست يف حاجة بعد ذكر عبارة الغزايل بنصها إىل 

 وأنه ال يقول حبجية الطرد املخالف للشبه واملناسب، ،وإىل توضيح مذهب الغزايل
 . وإمنا يقول حبجية الطرد ويعين به بالشبه واهللا أعلم

 املذهب األول أما: وبعد فلنشرع يف االحتجاج للمذاهب السابقة فنقول
 : فاحتجوا له بعدة أدلة) وهو أن الطرد ليس حبجة مطلقًا(املختار 
أن أقيسة املعاين مل تقتض األحكام ألنفسها وإمنا تعلق ا الصحابة إذا ) األول(

عدموا متعلقًا من الكتاب والسنة، فإمجاعهم على ذلك هو مستند العمل باألقيسة 
من مسالكهم النظر إىل املصاحل واملراشد الصحيحة كما سبق والذي حتقق لنا 
 . واالستحثاث على اعتناق حماسن الشريعة
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األحكام بطرد ال يناسب احلكم وال يثري شبها فلم يثبت عنهم االعتماد ) فأما(
عليه بل نظرهم إىل ما ذكرناه دليل على أم كانوا يأبونه وال يرونه ولو كان الطرد 

 وخالصته أن أهم ، ابن السبكيهـ.ا. ا أمهلوه وال عطلوهمناطًا ألحكام اهللا تعاىل مل
مستند للعمل بالقياس إمنا هو عمل الصحابة به وعملهم كان قاصرا على قياس العلة 

 . والشبه دون قياس الطرد
مث إنه إذا بطل العمل بقياس الطرد مل يكن الوصف الطردي علة ومل يكن 

 . العلية وهو املطلوبالطرد باملعىن املصدري مسلكًا داالً على 
أن االطراد عبارة عن كون الوصف حبيث ال يوجد إال ويوجد معه ) الثاين(

احلكم، وهذا ال يثبت إال إذا ثبت أن احلكم حاصل معه يف الفرع فإذا أثبتم احلكم 
يف الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل 

 . كذا يف احملصول
ا الدليل ضعيف؛ ألن الطرد مقارنة الوصف للحكم فيما عدا الفرع كما وهذ

سبق، فاالستدالل مبصاحبة الوصف للحكم يف مجيع الصور ما عدا الفرع فال يلزم 
 . الدور وهو واضح

 ، اجلوهر والعرض:أنه لو كان جمرد املقارنة يفيد العلية لكان مثل) الثالث(
وفيه نظر فإن غاية هذا الدليل . ه ال علية بينهاوالذات والصفات علة ومعلوالً مع أن

وجود الطرد منفكًا عن العلية، وهذا ال يقدح يف داللته على العلية ظاهرا فإن معظم 
املسالك كاملناسب واإلمياء، والدوران قد ينفك عن العلية وال يعترب ذلك قادحا كما 

 . تقدم
فسري الثاين يفتح باب اهلذيان أن جتويز العمل بالطرد خصوصا على الت) الرابع(

 مائع ال تبىن على جنسه القنطرة كالدهن وكقول بعضهم :كقوهلم يف إزالة النجاسة
 طويل مشقوق فال تنتقض الطهارة بلمسه كالبوق إىل غري ذلك :يف مسألة اللمس

 . من األمثلة
ن تعني الوصف املعني للعلة مع كونه مساويا جلميع األوصاف قول أ) اخلامس(

فخلف من بعدهم خلف : يف الدين مبجرد التشهي فيكون باطالً لقوله تعاىل
 وقد ذكر األصوليون كثريا من ]٥٩: مرمي[ أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات
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 .  وعلى اجلملة القول بالطرد ضعيف واهللا أعلم،مثل هذه األدلة
علمنا أن هذا أنا إذا : واحتج من قال حبجيته مطلقًا على التفسريين مبا حاصله

احلكم ال بد له من علة وعلمنا ذا الوصف مع خلو الذهن عن سائر األوصاف فال 
شك أنه حيصل الظن بأن هذا الوصف علة هلذا احلكم ألنه ال جائز أن ال يكون هلذا 
احلكم علة، وال جائز ان تكون العلة وصفًا آخر غريه لعدم الشعور بغريه كذا يف 

خلو الذهن عن سائر األوصاف جمرد فرض قل أن يقع من احملصول وفيه نظر فإن 
 . جمتهد يسعى للوصول إىل ما يثري الظن

 : واحتج من قال حبجيته على التفسري األول بوجهني
أن استقراء الشرع يدل على أن النادر يف كل باب ملحق بالغالب ) األول(

مث رأينا ،ا للحكمفإذا رأينا الوصف يف مجيع الصور املغايرة حملل النـزاع مقارن 
الوصف حاصالً يف الفرع وجب أن يثبت له احلكم إحلاقًا لتلك الصورة الواحدة 

كلما ثبت احلكم مع الوصف : وتقريره على القانون املنطقي أن تقول. بسائر الصور
يف مجيع الصور ما عدا الفرع ووجد الوصف يف ذلك الفرع لزم ثبوت احلكم يف 

 وإذا ثبت احلكم يف الفرع ،قدم ثابت فالتايل مثلهالفرع لذلك الوصف لكن امل
لوجود هذا الوصف الطردي كان هذا الوصف علة وكان الطرد باملعىن املصدر 

 . مسلكًا وطريقًا دالة على العلية ومجيعه هو املطلوب
كربى الدليل فوجه اللزوم فيها أنه لو مل يثبت احلكم للفرع مل يلحق ) أما(

ن التايل باطل ألن االستقراء دل على أن النادر يف كل باب ملحق  لك،النادر بالغالب
 أنه :وهذا الدليل مشكل من وجوه منها. بالغالب وباقي املقدمات واضحة ومسلمة

 . إن ادعى استقراء بعض األحكام فال جيديه نفعا
أنه إن أراد أن الشارع أحلق النادر بالغالب فال يفيد شيئًا، وإن أراد ) ومنها(

 .  أحلقه به يف مجيع الصور فال يستطيع إثباته وهو مع ذلك منقوض بنقوض كثريةأنه
أن الغالب يف الكلمات اجملاز، وإذا تعارض يف الكلمة املعىن احلقيقي ) منهاو(

واملعىن اجملازي محلت على احلقيقة ومثلها العمومات فإن الغالب فيها التخصيص وال 
يف اهلواء والسمك يف املاء، وسرقة حبة من حرز  وكذلك بيع الطري ،حيمل العام عليه

منيع، ونكاح اجملوسية، واملرتدة، واخلنثى املشكل، فإا نادرة مل تلحق بالغالب من 
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 وإن أراد أن الشارع أحلق النادر بالغالب يف مجيع الصور ما عدا حمل ،أجناسها
فهو إثبات  ولو سلم ،النـزاع فكذلك يصعب إثباته وهو منقوض أيضا مبا تقدم

للطرد بالطرد ووجهه أنه ادعى أن كل نادر ملحق بالغالب فيما عدا ما حنن فيه من 
كون الوصف مقارنا للحكم يف مجيع الصور ما عدا الفرع الذي حتقق فيه ذلك 
الوصف فيجب أن يثبت له احلكم طردا هلذا احلكم وإمنا وجب اطراد هذا احلكم 

بالغالب إذ لو مل يثبت هذا احلكم يف الفرع لوجد ألجل اطراد قاعدة إحلاق النادر 
 فالطرادها جيب اطراد هذا احلكم ،نادر مل يلحق بالغالب فال تكون القاعدة مطردة
 . فقد أثبتنا اطراد هذا احلكم باطراد القاعدة فتأمل

واعلم أن األصفهاين يف شرح احملصول خلص قاعدة إحلاق النادر بالغالب على 
ع جلميع النقوض الواردة وخالصة كالمه أن املدعي أن احلكم إذا وجه ادعى أنه داف

 ومل يكن ،ثبت يف غالب أفراد كلي واحد، ومل يعلم أن احلقيقة الكلية تستلزمه
 فإنا إذا وجدنا فردا من أفراد ذلك الكلي ،احلكم الثابت لألغلب على خالف الدليل

. ذلك احلكم إحلاقًا للنادر بالغالبومل نعلم اتصافه مبا ينايف ذلك احلكم حكمنا عليه ب
 . هـ.ا

. مث أورد لذلك أمثلة وبني حمترزات القيود اليت اعتربها يف القاعدة وهي ظاهرة
وال خيفى أن ضبطه هلذه القاعدة مبا ذكر يبعد ما حنن فيه عن أن يكون مندرجا حتتها 

 . إال على ضرب من التأويل فتأمل
ملعلوم فيما حنن فيه هو مقارنة احلكم ومن وجوه إشكال هذا الدليل أن ا

للوصف يف أغلب صوره ال كون احلكم معلالً بذلك الوصف الذي هو مقصود من 
 لنتوصل إىل أن الطرد مسلك يدل على العلية وال يلزم من غلبة االقتران ،االستدالل

كون الوصف علة للحكم، ولو لزم ذلك ملا كان الوصف بكونه علة للحكم أوىل 
م بكونه علة للوصف، وميكن أن جياب عن هذا بأن احلكم غري صاحل ألن من احلك

 وال خيفى أن ،يكون علة للوصف فال نسلم عدم األولوية بل علية احلكم ال تتصور
مثل هذا يرد على الدوران واجلواب هو اجلواب واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع 

 . واملآب
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 تتمة يف أمور
س املعىن حتقيق وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد قيا: قال علماؤنا) األول(
 . حتكم

ذكر يف البحر احمليط عن الكيا أن اخلالف يف الطرد يف غري احملسوسات ) الثاين(
أما احملسوسات فقد تكون صحيحة مثل ما نعلمه أن الربق يستعقب صوت الرعد، 

 . فلهذا اطرد وغلب على الظن به
 أن اخلالف يف هذه املسألة لفظي فإن أحدا ال قال يف البحر احمليط) الثالث(

ينكره إذا غلب على الظن وكذلك ال يتبع أحد وصفًا ال يغلب وإن كان أحالوا 
 . هـ.ا. اطرادا ال يغلب على الظن

 وسنشرع يف املسلك التاسع وهو تنقيح املناط ،هذا متام القول يف مسلك الطرد
 . واهللا املوفق

 تنقيح املناِط الدالة على العليةالطريق التاسع من الطرق 
 ال حشو فيه، واملناط :التنقيح يف اللغة هو التهذيب والتمييز، وكالم منقح أي

من ناطه به إذا علقه عليه )  التعليق:أي( يف األصل اسم مكان النوط -بفتح امليم-
 قال ابن دقيق. أطلق على العلة ألن الشارع ناط احلكم ا وعلقه عليها. وربطه به

تعبريهم باملناط عن العلة من باب اجملاز ألن احلكم ملا : العيد كما يف البحر احمليط
 . هـ.ا. علق ا كان كالشيء احملسوس الذي تعلق بغريه

فيؤخذ من ذلك أن املناط حبسب األصل اسم مكان تعليق شيء حمسوس بغريه 
 . كذلك وال يطلق على املعقول
صطالح الفقهاء حبيث ال يفهم عند وصار يف ا: قال الزركشي يف البحر

 .  يعين أنه صار حقيقة عرفيةهـ.ا. اإلطالق غريه
يف االصطالح فتنقيح املناط كما يف مجع اجلوامع أن يدل نص ظاهر ) وأما(

 ويناط احلكم باألعم أو يكون ،على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن االعتبار
ر باالجتهاد ويناط احلكم بالباقي، أوصاف يف حمل احلكم فيحذف بعضها عن االعتبا

حديث الصحيحني يف املواقعة يف ار رمضان ) ومثاله. (وحاصله يف احلذف والتعيني
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 . فإن أبا حنيفة ومالكًا حذفا خصوص املواقعة وناطا احلكم مبطلق اإلفطار
- وهو أيضا مثال للقسم الثاين بالنسبة للشافعي ،وهذا مثال للقسم األول

 ألن حمل احلكم قد اشتمل على عدة أوصاف وهي املواقعة، وكون -هرضي اهللا عن
رضي - فإن الشافعي ،الواطئ أعرابيا وكون املوطوءة زوجته، وكون الوطء يف القبل

 .  ألغى مجيع األوصاف ما عدا املواقعة وناط احلكم ا-اهللا عنه
)لسرب ألن ما  أما القسم األول من تنقيح املناط فظاهر متييزه عن ا:)فإن قلت

القسم الثاين فهو ) وأما. ( خبالف السربهنا نظر فيما دل النص على عليته ظاهراً
 مشتبه به إذ ال نص فيه فهل هناك فرق بينهما؟ 

)نعم هناك فرق بينهما أشار له احملقق احمللي كما سبق يف العبارة اليت :)قلت 
وتوضيحه أن تنقيح ) لتعينيوحاصله االجتهاد يف احلذف وا: (نقلناها عنه من قوله

املناط فيه اجتهاد يف حذف ما ال يصلح للعلية من أوصاف احملل واجتهاد يف تعيني 
 . الباقي هلا
السرب فهو اجتهاد يف احلذف فقط ويتعني الباقي للعلية من غري حبث فيه ) وأما(
 . كما سبق
)من األوصاف  االجتهاد يف التعيني إمنا يكون ببيان أن الباقي :)فإن قلت

 .مناسب أو شبهي وحينئذ يرجع هذا املسلك إىل مسلك املناسبة أو الشبه 
)سيتضح اجلواب عن هذا السؤال عند حتقيق القول يف أن تنقيح املناط ):قلت 

هذا هو تنقيح املناط على ما . من املسالك املستقلة أو ليس منها يف اية الكالم عليه
 .معذكره ابن السبكي يف مجع اجلوا

 إلغاء الوصف الفارق بني :مث ذكر فيه مسلكًا آخر مساه إلغاء الفارق أي
األصل والفرع ببيان عدم تأثريه يف احلكم، وإمنا املؤثر هو املشترك بينهما فيلزم 

من ((: ورد يف الصحيحني قوله :  ولتوضيحه باملثال أن تقول،اشتراكهما يف احلكم
 يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى أعتق شركًا له يف عبد فكان له مال

 فالفارق بني )١())ال فقد عتق عليه ما عتقإشركاءه حصصهم وعتق عليه العبد و
                                                 

  . تقدم خترجيه )١(
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األمة والعبد األنوثة وال تأثري هلا يف منع السراية فتثبت السراية فيها ملا شاركت فيه 
 فيه النهي  ومثل ذلك صب البول يف املاء الراكد مع البول فيه الذي ورد،العبد
 ال فارق بينهما إال أن الثاين صب للبول يف املاء من معدته مباشرة وال تأثري له :فيقال

 . يف احلكم فاحلكم وهو الكراهة ثابت للصب من اإلناء
أميا رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع ((: ومثل هذين املثالني ما يف قوله 

فعليهن نصف ما على احملصنات من  : اىل فإن املرأة مبعناه وقوله تع)١())أحق مبتاعه
من باع عبدا وله مال فما ((:  فإن العبد يف معناها وقوله ]٢٥: النساء[ العذاب

 يف موت احليوان يف  فاجلارية يف معناه وقوله )٢())له للبائع إال أن يشرطه املبتاع
ل وكل جامد يف  فإن العس)٣())إنه يراق املائع ويقور ما حوايل اجلامد((: السمن
 . هذه طريقة ابن السبكي يف مجع اجلوامع. معناه

اإلمام يف احملصول والبيضاوي يف املنهاج فقد قصرا تنقيح املناط على ما ) وأما(
إحلاق املسكوت عنه : -رمحه اهللا- قال الغزايل :يكون بإلغاء الفارق وعبارة اإلمام

ال فرق : إلغاء الفارق وهو أن يقالباملنطوق قد يكون باستخراج اجلامع وقد يكون ب
بني األصل يف ذلك والفرع إال كذا وكذا وذلك ال تأثري له يف احلكم ألبتة فيلزم 

 . هـ.ا. اشتراك الفرع واألصل يف ذلك احلكم
 . هـ.ا. التاسع تنقيح املناط بأن يبني إلغاء الفارق: وعبارة البيضاوي

ن وحيصل بإلغاء الوصف الفارق فإذا ومعىن عبارتيهما أن تنقيح املناط إمنا يكو
 :ألغاه اجملتهد وحذفه عن درجة االعتبار فقد تنقح املناط وذب ومتيز لكن قد يقال

ن إلغاء الفارق بني األصل والفرع قد يكون من غري معرفة عني العلة املشتركة فأين إ
دم الفارق التنقيح والتهذيب والتمييز للعلة؟ ولذلك جرى بعضهم على أن اإلحلاق بع

بني األصل والفرع ليس بقياس، وعلى أنه قياس فهو وارد على تعريفه السابق ألنه 
إن إحلاق املسكوت باملنطوق : إال أن يقال) اللهم(ليس فيه إحلاق بواسطة علة جامعة 

                                                 
 .من حديث أيب هريرة بنحوه ) ١٥٥٩(ومسلم ) ٢٤٠٢(أخرجه البخاري ) ١(
 .من حديث ابن عمر ) ١٥٤٣(ومسلم ) ٢٣٧٩( أخرجه البخاري )٢(
 .من حديث ميمونة ) ٢٣٥( أخرجه البخاري )٣(
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 : وإن مل تعني فبإلغاء الفارق بينهما تنقحت العلة أي،ال بد له من علة مشتركة
 . مر مشترك بينهماوضح أن احلكم ثابت أل

)ما الفرق بني طريقة اإلمام والبيضاوي وبني طريقة ابن السبكي :)فإن قلت 
 يف مجع اجلوامع يف بيان تنقيح املناط وإلغاء الفارق؟ 

)ن قصرنا كالم اإلمام والبيضاوي على إلغاء الفارق من غري تعيني إ :)قلت
 ومساويا إللغاء ه لتنقيح املناط عندللعلة املشتركة يكون تنقيح املناط عندمها مباينا

 وإن عممنا يف إلغاء الفارق عندمها حبيث يشمل ما إذا تعينت العلة بعد ،الفارق عنده
 وذلك ألن ،اإللغاء أو مل تتعني يكون تنقيح املناط عندمها أعم منه عند ابن السبكي
 مع تعيني العلة تنقيح املناط عند ابن السبكي بقسميه إلغاء الفارق كما ال خيفى لكن

 . بعد اإللغاء
واخلالصة أنه على هذا يكون تنقيح املناط عند اإلمام والبيضاوي شامالً لتنقيح 

 وال خيفى عليك أن ما جرى عليه ابن ،املناط عند ابن السبكي وإللغاء الفارق عنده
 . السبكي هو األنسب واألقرب لكالم الغزايل الذي أوردناه يف أول الباب األول

 .  ما وجه كون تنقيح املناط على كلتا الطريقتني من مسالك العلة؟:)إن قلتف(
)إن عنيت باملسلك ما يدل على أصل على معينة فالقسم األول مما :)قلت 

 ألن النص الظاهر دل عليها غايته أنه اقترن ا ؛ذكره ابن السبكي ليس من املسالك
 وكذلك ما ،ذفه عن درجة االعتبارما ال دخل له يف العلية فيحصل االجتهاد يف ح

 . مساه إلغاء الفارق ألن العلة مل تتعني به، وإمنا حصل اإلحلاق مبجرد اإللغاء كما سبق
بقي القسم الثاين مما ذكره ابن السبكي وقد علمت أنه يشتبه بالسرب وأن 

 مدخل الفرق بينهما أن يف التنقيح اجتهادا يف تعيني الباقي كاالجتهاد يف حذف ما ال
 . له يف العلية

السرب ففيه االجتهاد يف احلذف فقط ويتعني الباقي للعلية من غري حذف ) وأما(
هل االجتهاد يف تعني الباقي بواسطة تلخيص مناسبته للحكم أو شبهية : وحينئذ يقال

ن إفال يعد مسلكًا مستقالً أو االجتهاد يف ذلك يكون مبا هو أعم فيعقل استقالله 
 وإن عنيت باملسلك ما يدل على أن بني األصل والفرع علة مشتركة ،تصور ذلك

وإن مل تعني أو ماله دخل يف متييز العلة وختليصها مما ليس له دخل يف العلية فالقسم 
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 وإلغاء الفارق من املسالك وأما القسم الثاين مما ذكره ،األول مما ذكره ابن السبكي
 . بالصوابابن السبكي فقد علمت حاله واهللا أعلم 

 تتمة يف أمور
بني اإلمام الرازي صورة الدليل الذي مادته تنقيح املناط بوجهني، ) األول(

 : واعلم أن هذا ميكن إيراده على وجهني:  يف احملصول ما نصه-رمحه اهللا-فقال 
هذا احلكم ال بد له من مؤثر وذلك املؤثر إما القدر : أن يقال) أحدمها(

 ؛ع أو القدر الذي به ميتاز األصل عن الفرع والثاين باطلاملشترك بني األصل والفر
ألن الفارق ملغي فثبت أن املشترك هو العلة فيلزم من حصوله يف الفرع ثبوت احلكم 

 فهذا طريق جيد إال أنه استخرج العلة بطريق السرب ألنا قلنا حكم ال بد له من ،فيه
ين باطل فتعني األول وجهة علة وهي إما جهة االشتراك، أو جهة االمتياز، والثا

االشتراك حاصلة يف الفرع، فيلزم حتقق احلكم فيه فهذا هو طريقة السرب والتقسيم من 
 . هـ.ا. غري تفاوت أصالً

قال ابن السبكي ميكن أن يفرق بينهما بأن السرب والتقسيم ال بد فيه من تعيني 
 العلة، ولكن ضابطه أنه ال اجلامع واالستدالل على العلية وأما هذا فال جيب فيه تعيني

حيتاج إىل التعرض للعلة اجلامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه ال فارق إال كذا وال 
 . مدخل له يف التأثري كما سبق يف األمثلة

هذا احلكم ال بد له من : أن يقال) وثانيهما: (-رضي اهللا عنه-مث قال اإلمام 
 فاحملل هو القدر ، من حمل هذا احلكمحمل وال ميكن أن يكون ما به االمتياز جزًءا

املشترك فإذا كان ذلك احملل حاصالً يف الفرع وجب ثبوت احلكم فيه مثالً يقال ما 
به امتياز اإلفطار باألكل عن اإلفطار بالوقاع ملغي، فمحل احلكم هو املفطر فأينما 
حصل املفطر وجب حصول احلكم وهذا الوجه ضعيف؛ ألنه ال يلزم من ثبوت 

م يف املفطر ثبوته يف كل مفطر فإنه إذا صدق أن هذا الرجل طويل صدق أن كاحل
الرجل ألن الرجل جزء من هذا الرجل، ومىت حصل املركب حصل املفرد مث مل يلزم 

 . هـ.ا.  كل رجل طويل: الرجل طويل صدق قولنا:من صدق قولنا
الزما لطبيعة اعلم أن احلق أن شيئًا إذا كان : قال األصفهاين يف شرح احملصول

كلية يلزم لزوم ذلك الشيء جلميع أفراد تلك الطبيعة ضرورة وجود ملزومه يف مجيع 
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.  وإن كان صادقًا عليها ال يلزم جلواز أن يكون عرضا مفارقًا واهللا أعلم،أفرادها
 . هـ.ا

وغرضه ذا قيام الفرق بني ما حنن فيه وبني املثال الذي أورده اإلمام مؤيدا 
وكالمه مسلم إذا كان احلكم وهو وجوب الكفارة من .  هذا الوجهوجه ضعف

لوازم اإلفطار وحينئذ جيب أن يثبت لكل مفطر ويكون الفرق بينه وبني مثال 
 . واضحا واهللا أعلم بالصواب) الرجل طويل(

ذكر اإلمام يف احملصول وابن السبكي أن تنقيح املناط يسمى عند ) األمر الثاين(
 ويفرقونَ بينه وبني القياس بأن القياس اسم ملا يكون اإلحلاق فيه ،ستداللاحلنفية باال

 واالستدالل مبا يكون اإلحلاق فيه بالفاء الفارق ،بذكر اجلامع الذي ال يفيد إال الظن
 وجوزوا الزيادة ،الذي يفيد القطع حىت أجروه جمرى القطعيات يف النسخ به ونسخه

واحلق أن تنقيح : قال ابن السبكي.  الواحدعلى النص به ومل جيوزوا نسخه خبرب
 املقصود منه وقد تقدم التنبيه هـ.ا. املناط قياس خاص مندرج حتت مطلق قياس

 .على هذا يف عدة مواضع من هذا الكتاب واهللا أعلم
قد جرت عادة األصوليني أن يذكروا هنا ملناسبة الكالم على ) األمر الثالث(

وحتقيقه كعادة اجلدليني، وقد ذكرنا الثالثة يف أول الباب تنقيح املناط ختريج املناط 
وخمتصر الكالم عليها أن ختريج املناط هو . األول من هذا الكتاب نقالً عن الغزايل

االجتهاد يف استنباط علة احلكم الذي دل النص أو اإلمجاع عليه من غري تعرض لبيان 
س الذي عظم فيه اخلالف كما علته ال صراحة وال إمياء، وهذا هو االجتهاد القيا

وتنقيح املناط سبق قريبا وحتقيقه هو االجتهاد يف حتقق العلة املتفق . سبق عن الغزايل
 وقد سبق مثال ذلك يف كالم الغزايل واهللا ،عليها بالنص واإلمجاع يف صورة النـزاع

 . أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب
لعلية وخنتم الكالم عليها ببيان مسلكني هذا متام القول يف الطرق الدالة على ا

 : ضعيفني ذكرمها األصوليون ونبهوا على ضعفهما
أن عجز اخلصم عن إفساد علية وصف دليل على أنه علة، وإن مل ) أحدمها(

 كما يف املعجزة فإا إمنا دلت على صدق الرسول :يوجد ما يقتضي كونه علة، قالوا
ذا ضعيف ألنه ليس جعل العجز عن اإلفساد وه: قال اإلمام. للعجز عن معارضتها
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دليالً على الصحة أوىل من جعل العجز عن التصحيح دليالً على الفساد بل هذا أوىل 
ألنا لو أثبتنا كل ما ال نعرف دليالً على فساده يلزمنا ما ال اية له وهو باطل، أما 

بت ما ال اية له وهو إذا مل نثبت كل ما ال نعرف دليالً على صحته فيلزمنا أن ال نث
 وهذا الذي قاله اإلمام يؤخذ منه املعارضة اليت ذكرها البيضاوي مع هـ،.ا. احلق

 . ترجيح دليل املعارض
 ال :)قلنا. ( ال دليل على عدم عليته فهو علة:)قيل (:ونص عبارة البيضاوي
: أن نقول وتقرير الدليل واملعارض على القانون املنطقي ،دليل على عليته فليس بعلة

. هذا الوصف دليل على عدم عليته، وكلما كان كذلك فهو علة فهذا الوصف علة
وتقرير املعارضة هذا الوصف ال دليل على عليته وكلما كان كذلك فليس بعلة فهذا 

 .وال خيفى عليك وجه رجحان املعارضة من كالم اإلمام السابق. الوصف ليس بعلة
اجلواب بطريقة والبيضاوي بطريقة، وعبارة قرره اإلمام مع ) املسلك الثاين (
قال بعضهم هذا الذي ذكرته عبور من حكم األصل إىل حكم الفرع، : اإلمام

 ورمبا قيل ]٢: احلشر[ فاعتربوا يا أويل األبصار : فوجب دخوله حتت قوله تعاىل
 عدلإن اهللا يأمر بال :هذا تسوية بني األصل والفرع فيكون مأمورا به لقوله تعاىل

]ا ألن أقصى ما يف الباب عموم اللفظ :  قال اإلمام]٩٠: النحلوهذا ضعيف أيض
يف هاتني اآليتني وختصيص العموم باإلمجاع جائز وأمجع السلف على أنه ال بد من 

 . هـ.ا. وللمخالف أن ينكر هذا اإلمجاع: قال. داللة ما على تعني الوصف للعلية
يفية نظر ألنه جار حيث مل يوجد وصف ويف تقريره هذا املسلك ذه الك

 .  لو كان علة لتأتى القياس املأمور به:وعبارة البيضاوي يف تقريره. باملرة
وأجاب عن ذلك بأنه يلزمه الدور وقد فهم األسنوي أن ما ذكره البيضاوي 
يف هذا الدليل قضية شرطية كربى لقياس استثنائي حذفت صغراه وبناء على ذلك 

لدليل؛ ألننا إن استثنينا نقيض التايل أنتج نقيض الدعوى وإن استشكل صورة ا
) إما(وعلى اجلملة فهذا القياس ذه الصورة . استثنينا عني املقدم أنتج غري الدعوى

 . نه ينتج خالف الدعوىإ) وإما(إنه عقيم ال ينتج 
ن البيضاوي مل يقصد ذه الشرطية اإلشارة إىل قياس إ :وميكن أن يقال

: ائي بل اإلشارة إىل احلد الوسط يف قياس اقتراين من الشكل األول بأن يقالاستثن
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هذا الوصف لو كان علة لتأتى القياس املأمور به وكلما كان كذلك فهو علة فهذا 
أيت القياس متوقف على معرفة كون تالوصف علة، ووجه كون ذلك يلزمه الدور أن 
 . وقفة على تأيت القياس يلزم الدورالوصف علة فإذا كان معرفة كون الوصف علة مت

وال خمتصر وكالمه واهللا : وهذا اجلواب مل يذكره اإلمام يف احملصول، وقال
 . أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب

هذا متام القول يف الطرف األول الذي خصصناه للطرق الدالة على العلية 
 لسلوك أقرب - دائماألجل الوصول إىل مرضاته-املسماة باملسالك وفقنا اهللا 

 .املسالك
وكان متام . وخبتام الكالم على الطرف األول مت اجلزء األول من هذا الكتاب

 وعلى  من هجرة سيد العرب والعجم ١٣٤٥تسويده يف غرة شعبان املعظم سنة 
شيخ رواق الشوام ) عيسى منون(آله وصحبه على يد جامعه الفقري إىل اهللا تعاىل 

لعايل باألزهر غفر اهللا له ولوالديه وملشاخيه، وإخوانه ومجيع واملدرس بالقسم ا
 . املسلمني اللهم آمني

) وأوله الطرف الثاين يف الطرق الدالة على بطالن العلية(ويتلوه اجلزء الثاين 
وفقنا اهللا إلمتامه كما وفقنا إلمتام األول إنه مسيع قريب جميب واحلمد هللا رب العاملني 

دنا حممد وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرونَ وغفل عن وصلى اهللا على سي
 .ذكره الغافلون




